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CPI da Covid: PT acusa deputados de 
“manobra parlamentar”; Kelps reage
POLÍTICA. 5 E 6  | O Diretório Estadual do PT divulgou nota repudiando o posicionamento dos deputados estaduais que votaram pelo pedido de 
indiciamento da governadora Fátima Bezerra. Presidente da CPI, Kelps Lima, rebate: “Críticas genéricas, ao meu ver, só ratificam o nosso trabalho”

Pesquisas pró-Lula são 
esperanças para Fátima

Últimas da Política

Bacurau vota em Walter

P etistas esperam que gover-
nadora ultrapasse 30% de 
intenção de voto. PÁGINA 3

Deputado Walter Alves provou 
que o prefeito de São João do 
Sabugi vai apoiar sua reeleição.

GERAL. 10 |  A Prefeitura de Natal  
comunicou, nesta sexta 17, que de-
volverá, à Justiça do Trabalho, as ins-
talações do antigo Hotel Parque da 
Costeira, que abrigava, desde maio de 
2020, o Hospital de Campanha. 

POLÍTICA. 7 |  Ex-senador e ex-servi-
dores em cargos comissionados do 
Senado Federal foram acusados pelo 
Ministério Público Federal (MPF) pe-
los crimes de peculato e associação 
criminosa, previstos no Código Penal. 

CIDADES. 9 |  Para o superintendente 
do Grupo Fragnani, Fernando Cardo-
so, a chegada do empreendimento ao 
Rio Grande do Norte também pode 
incluir um futuro projeto inovador 
ligado a energias renováveis. 

Prefeitura vai devolver 
antigo hotel que abrigou 
Hospital de Campanha

Juiz federal recebe 
denúncia de peculato 
contra José Agripino

Centro Industrial de 
Macaíba ganhará 
fábrica de cerâmicas

REPRODUÇÃO

Rota da Cerveja 
Potiguar incentiva 
interiorização do 
turismo no RN

ECONOMIA. 8 |   Ideia é integrar 
pequenas cervejarias artesanais 
em um roteiro turístico e ampliar 
as opções para interiorização do 

turismo no RN. Projeto foi lançado 
para empresas de receptivo e 

imprensa especializada no turismo



As 326 propostas de altera-
ções feitas ao projeto de 
revisão do Plano Diretor de 

Natal, pelos vereadores da Capital, 
começaram a ser analisadas nesta 
sexta-feira 17, pelos membros da 
Comissão Especial de Estudos do 
Plano Diretor. “Tínhamos agen-
dado a décima audiência pública 
nesta sexta, mas suspendemos para 
fazermos a reunião interna para sis-
tematizar as emendas, chamando 
os vereadores para dialogar sobre 
o que propuseram”, explicou o ve-
reador Aldo Clemente (PDT), presi-
dente da comissão.

Segundo a líder do governo 
municipal na Câmara, a vereado-
ra Nina Souza (PDT), a dinâmica 
estabelecida possibilitou que os 
parlamentares chegassem a essa 
fase com um plano maturado. “Até 
quinta, a gente conseguiu consen-
sualizar 118 emendas. Estamos 
mostrando aos vereadores alguns 
trechos que o Governo entende que 
não se adequam à proposta. A dinâ-
mica está tão acelerada que inicia-
remos a apreciação das emendas já 
na terça-feira pela manhã”, contou.

Na segunda-feira 20, a Comissão 
Especial vai se reunir para apresen-
tar a sistematização das emendas e 
o relatório. Estão sendo convocadas 

sessões extraordinárias para a ma-
nhã da terça, quarta e quinta-feira 
que devem se estender ao longo 
do dia. Na terça-feira 20, será feita 
a apresentação da relatoria da Co-
missão Especial para que o Plenário 
possa deliberar.

“Logo após, daremos início à vo-
tação do Plano em primeira discus-
são, sem as emendas. Em seguida, 
já iniciando a votação das emendas, 
que deve seguir até a quinta, quan-
do deverá ter a votação em segunda 
discussão do projeto com as emen-
das”, disse o vereador Kleber Fer-
nandes (PSDB), relator do projeto 
na Comissão Especial.

A revisora do Plano na Comissão 
Especial, vereadora Divaneide Basí-
lio (PT), destacou que a apresenta-
ção das emendas re� ete o interesse 
dos vereadores em aprimorar o 
projeto. “Temos mostrado ao longo 
das discussões que o projeto que 
chegou não corresponde à garantia 
do direito de uma cidade para todos. 
As emendas chegam para diminuir a 
possibilidade de retroagir direitos”, 
disse ela, citando a emenda que 
reforça a importância e estabelece 
regras para o funcionamento das 
Áreas de Interesse Social (AEIS).

A reunião interna contou com a 
participação de vereadores de todas 
as bancadas e do secretário munici-
pal de Tributação, � iago Mesquita 
e do procurador geral do município, 
Fernando Benevides. “Foi dada voz 
a toda a sociedade civil organizada. 
Nossa avaliação de todo o processo 
é positiva e vemos que o que se con-
cretiza na Câmara é o que se re� etiu 
nas audiências, o� cinas e conferên-
cias”, disse � iago.
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Prestem atenção a este anúncio 
porque o ano eleitoral se avizi-
nha.

“Devido à demanda popular, � nal-
mente decidi começar a vender meus 
peidos (isto mesmo) na minha página 
não � ltrada! Além do meu conteúdo 
picante, agora você também pode 
comprar meus peidos em uma jarra! 
Estou muito animada para comparti-
lhar isso com todos vocês e, depois de 
ver quantas pessoas queriam isso, des-
cobri que � nalmente daria às pessoas 
o que elas queriam. A venda começa 
hoje e dura apenas 10 dias! Os primei-
ros 100 pedidos têm 50% de desconto 
nos peidos – apenas $ 500 [libras]!”, diz 
o anúncio.

É preciso dizer que antes do ad-
vento do corretor ortográ� co, digitar 
a palavra “pedido” era o terror dos 
redatores justamente pela supressão 
involuntária da letra “d”. Acontece nas 
melhores famílias. O insólito nessa 
história é que a autora dos anúncios 
já faturou em uma semana o que um 
trabalhador normal demora anos para 
fazer, se é que me entendem.

No caso, a modelo e ex-participan-
te do reality show “90 Dias Para Casar”, 
da emissora “TLC” (canal por assina-
tura), Stephanie Matto já faturou o 
equivalente a R$ 262 mil por semana 
na conversão da Libra para o Real, se-
gundo o jornal britânico “Daily Star”.

Exibindo um decote insinuante, 
mas até bem comportado perto do que 
se vê por ai, a in� uenciadora dona de 
um rostinho mimoso não sabe, mas 
copiou sua fórmula de sucesso nas 
eleições brasileiras e seus prestimosos 
eleitores, gente fácil de levar no bico.

“Ao longo dos anos – diz a vende-

dora de � atulências - , recebi algumas 
mensagens de homens e mulheres 
querendo comprar meus sutiãs, cal-
cinhas, cabelos, água de banho usa-
dos etc. Achei que peidos eram super 
nicho, mas também é algo divertido, 
peculiar e diferente. É quase como 
uma novidade!”, disse Stephanie em 
entrevista ao “BuzzFeed”.

No Brasil, dependendo do ideá-
rio do político, é possível obter votos 
de uma clientela muito especí� ca. 
Quem defende as teorias exóticas da 
antivacina, por exemplo, é um consu-
midor primário de puns intelectuais 
que emanam principalmente do zap, 
aquela usina do demônio, especial-
mente em grupos.

Stephanie, lindona, você está su-
per certa!

Se funciona no Brasil, por que não 
haveria de dar certo no Reino Unido 
onde a direita ideológica na maior 
parte defende a vacinação, embora 
conte com a rejeição de tradicionais 
reacionários do movimento antivax?

O Brasil, que tradicionalmente é 
adepto de campanhas de vacinação, 
inclusive durante o regime militar, 
achou agora de comprar os odores de 
uma novíssima linhagem de políticos 
e simpatizantes da extrema-direita, 
que assumiu o poder com a eleição do 
capitão erva doce (para quem não sa-
be um grande facilitador de disparos 
tóxicos nas redes sociais, na sala, no 
quarto e na cozinha).

E não é preciso de um vidente para 
antever o que vai acontecer nos próxi-
mos meses com a efervescência da 
campanha eleitoral: disparos em mas-
sa e não de robôs apenas, empestean-
do o ambiente político e institucional.

Flatulências que valem ouro

Sigilo médico
Pela terceira vez em duas 

semanas, o presidente Jair Bol-
sonaro passou para bater ponto 
no posto médico do Palácio do 
Planalto, informa O Globo. A 
última vez foi ontem pela ma-
nhã, sexta-feira, e ele � cou por 
lá uma hora.

O jornalista Lauro Jardim 
informou em seu blog que o 
motivo foi uma dor de dente. No 
último dia 10 sua permanência 
foi maior, duas horas e em outra 
oportunidade mais meia hora.

Os motivos para tantas visi-
tas não foram revelados pela Se-
cretaria de Comunicação. O me-
do agora é que as razões sejam 
postas sob sigilo pelos próximos 
100 anos se os jornalistas insisti-
rem em saber mais.    

Saia justa
Informa o colunista Bernar-

do Mello Franco, de O Globo, que 
o ex-chanceler Ernesto Araújo 
passou “maus momentos” nesta 
quinta-feira em entrevista ao 
HardTalk, um dos programas 
mais conhecidos da BBC News.

Ainda durante a apresenta-
ção do chanceler aos telespec-
tadores, o jornalista britânico 
Stephen Sackur disse que o 
ex-ministro é acusado de ser 
cúmplice do presidente Jair Bol-
sonaro na gestão “desastrosa” da 
pandemia no Brasil.

A resposta de Ernesto Araújo 
durou 26 minutos e, ao que pare-
ce, não convenceu ninguém.

Pacotão
O Centrão está em êxtase, 

aguardando a comida cair da ár-
vore robusta do dinheiro público. 
Informa o Estadão, que o pacote 
eleitoral do presidente Jair Bolso-
naro para buscar a sua reeleição 
em 2022 pode ter um custo supe-
rior a R$ 90 bilhões, mais do que 
o dobro previsto para o rombo 
nas contas do governo no ano 
que vem.

Segundo o jornal, a  mais 
nova previsão do governo para 
as contas públicas em 2022 é de 
um dé� cit de 0,4% do PIB (-R$ 
42 bilhões). “Se não fossem esses 
gastos eleitorais, o dé� cit poderia 
ser praticamente zerado no ano 
que vem, mesmo com o custo 
do Auxílio Brasil mais alto para 
os mais pobres. O levantamento 
feito pelo Estadão/Broadcast in-
clui tanto novas despesas quanto 
renúncias tributárias”.
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MARCELO HOLLANDA Vereadores analisam 
emendas apresentadas ao 
projeto revisão do PDN
FORÇA-TAREFA | Comissão 
Especial vai se reunir 
próxima segunda-feira 
20, para apresentar 
a sistematização das 
emendas e o relatório

Comissão Especial se reuniu para analisar as 326 emendas parlamentares

FRANCISCO DE ASSIS

Inclusive
Por falar em � atulências, há 

entre elas verdadeiras armas bioló-
gicas. Tão poderosas que algumas 
já têm de� nição na fauna política 
brasileira para elas. A seguir, alguns 
tipos:

Fernando Henrique: discreto, 

elegante, mas mortal; Lula: e� caz 
em qualquer ambiente; Dilma: 
inconveniente; Ciro Gomes: ácido 
de dar água nos olhos; Geraldo 
Alckmin: insípido, inodoro, mas 
presente; André Mendonça: de ar-
repiar os cabelos e Jair Bolsonaro: 
melhor não estar perto. 
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“O desfecho dessa CPI é 
uma piada. Desde seu 
nascedouro, era essa a 

intenção dos bolsonaristas: tentar 
desgastar o governo que está recons-
truindo o RN e se auto promoverem 
para as eleições de 2022. Para eles, 
os caixões dos mortos pela Covid-19 
sempre foram palanque”, a� rmou 
a deputada estadual Isolda Dantas 
(PT), após o presidente da CPI da 
Covid na Assembleia Legislativa, de-
putado Kelps Lima (SDD), apresen-
tar relatório paralelo ao do relator, 
deputado Francisco do PT, pedindo 
o indiciamento da governadora Fá-
tima Bezerra (PT), do governador 
da Bahia, Rui Costa, Carlos Gabas e 
Edinho Silva (PT), do secretário de 
Saúde do Estado Cipriano Maia e de 
servidores públicos e empresários.

Segundo Isolda, em entrevista 
ao jornal AGORA RN, nesta sexta-
-feira 17, não há nada de ilegalidade, 
irregularidade, mau uso ou de desvio 

de dinheiro público comprovado na 
comissão, “o que há é um desespero 
eleitoral por parte de uma oposição 
que, até hoje, não encontrou candi-
dato capaz de enfrentar a governa-
dora Fátima Bezerra nas urnas. Fora 
disso, apenas a tentativa de autopro-
moção de um deputado (Kelps Lima) 
de reputação duvidosa”, apontou.

“A única irregularidade que vi 
nessa CPI da Covid foi o uso indevido 
e ilegal de informações sigilosas, por 
parte do parlamentar que a presidiu. 
A conduta desses deputados bolso-
naristas envergonha a Assembleia 
Legislativa. É repugnante, mas não 
será capaz de manchar a história e a 
trajetória da governadora professora 
Fátima Bezerra”, enfatizou Isolda.

O deputado estadual Hermano 
Morais (PSB), destacou que a pro-
posta apresentada por Kelps Lima foi 
além dos resultados obtidos e deixou 
claro, “um cunho de ordem política, 
ainda mais nesse período que ante-
vêem um período eleitoral”, explicou.

“Eu respeito o trabalho dos co-
legas que compuseram a comissão, 
mas entendo que essa proposta, 
apresentada e encaminhada de for-
ma alternativa ao trabalho feito pelo 
relator, não corresponde à realidade 
dos fatos. Então, esse posicionamen-
to do deputado Kelps destoa da visão 
do relator, que estava com a respon-
sabilidade de fazer esse relato”, desta-

cou Hermano.
Segundo Hermano, Kelps Lima 

não era o relator da comissão, mas 
que, ao � nal, apresentou um parecer 
alternativo diferente do que propôs 
Francisco do PT, que desde o início, 
� cou incumbido de construir o do-
cumento.

O presidente da CPI, indiciou 
a governadora do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra (PT), pela 

transferência de recursos públicos ao 
Consórcio Nordeste sem prévia exis-
tência de contrato de rateio, na com-
pra malsucedida dos respiradores e o 
secretário de Saúde pública, Cipriano 
Maia e outras 10 pessoas.

O deputado considera essa deci-
são “injusta” e “equivocada” e explica 
que a sociedade está atenta aos fatos 
e, na hora certa, saberá diferenciar e 
fazer o juízo correto dos fatos, então, 

tenho percebo e ouvindo muitos co-
mentários de que essa conclusão é 
“equivocada”.

Surpresa e estranhamento
Em entrevista ao AGORA RN, o 

relator da CPI, Francisco do PT, disse 
que recebeu com surpresa e estra-
nhamento as razões para o pedido de 
indiciamento da governadora.

“Os argumentos são frágeis e não 
encontram respaldo nem nas oitivas 
que realizamos, muito menos nos 
documentos analisados. Só posso 
avaliar como uma peça de marketing 
com o intuito político e eleitoral, vi-
sando promover desgaste do gover-
no e atender interesses maiores da 
esfera federal, que o tempo inteiro 
fomentou esta CPI. A tese do pedido 
de indiciamento da governadora ba-
seou-se tão somente em suposições 
dos autores do voto divergente. Não 
apontam uma prova sequer para jus-
ti� car os argumentos”, desabafou.  

O deputado Jacó Jácome (PSD), 
argumentou que desde o início, o 
caráter da CPI estava delineado, “ela 
seria eleitoreira e com um foco úni-
co de promoção pessoal, para isso, 
usaram indevidamente o PSD e me 
suspenderam de qualquer discussão 
sobre esse assunto. Me parece que 
agora � cou ainda mais claro, então 
vamos aguardar os próximos pas-
sos”, concluiu. 

“A intenção dos bolsonaristas é usar 
os caixões como palanque”, diz Isolda 

PIADA| Parlamentares veem 
tentativa de autopromoção 
eleitoral de presidente da CPI, 
deputado Kelps Lima

Isolda: “A única irregularidade nessa CPI foi o uso indevido e ilegal de informações”
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Pesquisas que apontam Lula bem são as esperanças 
para Fátima, mesmo sem adversários, ultrapassar 30% 

As pesquisas apontam, hoje, Lula da Silva 
(PT) com folgada dianteira na corrida presiden-
cial para 2022. Por exemplo, a pesquisa do Data-
folha feita esses dias com 3.666 eleitores, presen-
cialmente em 191 cidades do Brasil. Ensaia Lula 
com aproximação dos 50% de intenções de voto 
e Bolsonaro oscila negativamente. Lula ainda 
mantem no Nordeste, 61% em um cenário e che-
ga a 63%, em outro. A região responde por 26% do 
eleitorado do país.

É nesse ritmo que ascendem as esperanças 
do PT potiguar, para que a governadora Fátima 
Bezerra ultrapasse os 30% de intenção de voto, 
mesmo liderando todas as pesquisas sem ad-
versários de� nidos. Hoje, o cenário estadual não 
consta de de� nição sequer dos nomes para o Se-
nado. Como o ano eleitoral começa em 13 dias, 
as pesquisas em janeiro terão que ter registros no 
TRE. Fátima oscila na aprovação e desaprovação 

do seu Governo, que hoje são muito próximas em 
todas as pesquisas. Outro dado é que a rejeição 
para governador, Fátima também lidera com 
mais de 20% em todos os cenários. 

Poderá ser um erro apostar apenas na per-
formance da liderança de Lula. Em 2008, quan-
do a então deputada federal Fátima Bezerra foi 
candidata a prefeita de Natal pela última vez, 
mesmo com Lula, a governadora Wilma de Fa-
ria e o prefeito Carlos Eduardo, bem avaliados, 
Fátima perdeu no primeiro turno para a jorna-
lista Micarla de Sousa. Lula, que em 2010 con-
seguiu eleger Dilma Rousse�  presidente pelo 
PT, também não derrotou no RN o senador José 
Agripino, do DEM, um de seus maiores oposi-
tores. Lula veio tentar eleger Wilma senadora 
e acabou derrotado no 1º turno de 2010, com o 
voto casado (Rosalba governadora/Garibaldi e 
Agripino senadores).    

CPI da Covid
O relatório paralelo dos deputados 

de oposição na CPI da Covid da Assem-
bleia Legislativa mostra uma tentativa 
comandada pelo deputado Kelps Lima 
do Solidariedade de sobressair junto ao 
eleitorado. Se � zer uma pesquisa, a CPI 
não conseguiu o desgaste ainda espe-
rado desde o início. Não houve pressão 
popular sequer para pedir a saída do se-
cretário Cipriano Maia da Sesap. Houve 
pressão política. 

Coletiva
Na defesa junto do Governo, o chefe 

do Gabinete Civil, Raimundo Alves mon-
tou até coletiva para rebater o relatório 
paralelo da CPI. Ele não citou nomes, mas 
insinuou que Kelps Lima estava cometen-
do crime, quando utilizou documentos 
sigilosos para levantar suspeitas. “Desde o 
início, a CPI teve um objetivo claro: fazer 
política eleitoreira, tirar do ostracismo um 
deputado que saiu derrotado na eleição 
para a Prefeitura do Natal no ano passa-
do”, escrachou. 

MDB
O deputado Walter Alves provou que o 

prefeito de São João do Sabugi, Aníbal Pe-
reira, bacurau histórico, vai apoiar sua re-
eleição ou a caminhada de Garibaldi Filho 
caso este dispute como deputado federal. 
O ex-deputado Henrique Alves ensaia sua 
12ª disputa por um mandato em Brasília. 
Com o “marketing” da esposa, jornalista 
Laurita Arruda, ele acha que todos os ba-
curaus históricos vão sair para o abraço 
em 2022. Será? 

Consult do Ano
O Blog do BG vai publicar neste do-

mingo 19 a última pesquisa Consult do 
Ano. Em tela, sondagens para presidente, 
governador, deputados e senador. Bruno 
Giovani é postulante a uma das suplên-
cias do ministro Fábio Faria (Comunica-
ções), que briga com o ministro Rogério 
Marinho (Desenvolvimento Regional) 
para ser o senador do palanque de Bolso-
naro no RN. Todas as pesquisas mostram 
no RN uma rejeição de Bolsonaro e uma 
desaprovação do seu governo no Estado.



As 326 propostas de altera-
ções feitas ao projeto de 
revisão do Plano Diretor de 

Natal, pelos vereadores da Capital, 
começaram a ser analisadas nesta 
sexta-feira 17, pelos membros da 
Comissão Especial de Estudos do 
Plano Diretor. “Tínhamos agen-
dado a décima audiência pública 
nesta sexta, mas suspendemos para 
fazermos a reunião interna para sis-
tematizar as emendas, chamando 
os vereadores para dialogar sobre 
o que propuseram”, explicou o ve-
reador Aldo Clemente (PDT), presi-
dente da comissão.

Segundo a líder do governo 
municipal na Câmara, a vereado-
ra Nina Souza (PDT), a dinâmica 
estabelecida possibilitou que os 
parlamentares chegassem a essa 
fase com um plano maturado. “Até 
quinta, a gente conseguiu consen-
sualizar 118 emendas. Estamos 
mostrando aos vereadores alguns 
trechos que o Governo entende que 
não se adequam à proposta. A dinâ-
mica está tão acelerada que inicia-
remos a apreciação das emendas já 
na terça-feira pela manhã”, contou.

Na segunda-feira 20, a Comissão 
Especial vai se reunir para apresen-
tar a sistematização das emendas e 
o relatório. Estão sendo convocadas 

sessões extraordinárias para a ma-
nhã da terça, quarta e quinta-feira 
que devem se estender ao longo 
do dia. Na terça-feira 20, será feita 
a apresentação da relatoria da Co-
missão Especial para que o Plenário 
possa deliberar.

“Logo após, daremos início à vo-
tação do Plano em primeira discus-
são, sem as emendas. Em seguida, 
já iniciando a votação das emendas, 
que deve seguir até a quinta, quan-
do deverá ter a votação em segunda 
discussão do projeto com as emen-
das”, disse o vereador Kleber Fer-
nandes (PSDB), relator do projeto 
na Comissão Especial.

A revisora do Plano na Comissão 
Especial, vereadora Divaneide Basí-
lio (PT), destacou que a apresenta-
ção das emendas re� ete o interesse 
dos vereadores em aprimorar o 
projeto. “Temos mostrado ao longo 
das discussões que o projeto que 
chegou não corresponde à garantia 
do direito de uma cidade para todos. 
As emendas chegam para diminuir a 
possibilidade de retroagir direitos”, 
disse ela, citando a emenda que 
reforça a importância e estabelece 
regras para o funcionamento das 
Áreas de Interesse Social (AEIS).

A reunião interna contou com a 
participação de vereadores de todas 
as bancadas e do secretário munici-
pal de Tributação, � iago Mesquita 
e do procurador geral do município, 
Fernando Benevides. “Foi dada voz 
a toda a sociedade civil organizada. 
Nossa avaliação de todo o processo 
é positiva e vemos que o que se con-
cretiza na Câmara é o que se re� etiu 
nas audiências, o� cinas e conferên-
cias”, disse � iago.
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Prestem atenção a este anúncio 
porque o ano eleitoral se avizi-
nha.

“Devido à demanda popular, � nal-
mente decidi começar a vender meus 
peidos (isto mesmo) na minha página 
não � ltrada! Além do meu conteúdo 
picante, agora você também pode 
comprar meus peidos em uma jarra! 
Estou muito animada para comparti-
lhar isso com todos vocês e, depois de 
ver quantas pessoas queriam isso, des-
cobri que � nalmente daria às pessoas 
o que elas queriam. A venda começa 
hoje e dura apenas 10 dias! Os primei-
ros 100 pedidos têm 50% de desconto 
nos peidos – apenas $ 500 [libras]!”, diz 
o anúncio.

É preciso dizer que antes do ad-
vento do corretor ortográ� co, digitar 
a palavra “pedido” era o terror dos 
redatores justamente pela supressão 
involuntária da letra “d”. Acontece nas 
melhores famílias. O insólito nessa 
história é que a autora dos anúncios 
já faturou em uma semana o que um 
trabalhador normal demora anos para 
fazer, se é que me entendem.

No caso, a modelo e ex-participan-
te do reality show “90 Dias Para Casar”, 
da emissora “TLC” (canal por assina-
tura), Stephanie Matto já faturou o 
equivalente a R$ 262 mil por semana 
na conversão da Libra para o Real, se-
gundo o jornal britânico “Daily Star”.

Exibindo um decote insinuante, 
mas até bem comportado perto do que 
se vê por ai, a in� uenciadora dona de 
um rostinho mimoso não sabe, mas 
copiou sua fórmula de sucesso nas 
eleições brasileiras e seus prestimosos 
eleitores, gente fácil de levar no bico.

“Ao longo dos anos – diz a vende-

dora de � atulências - , recebi algumas 
mensagens de homens e mulheres 
querendo comprar meus sutiãs, cal-
cinhas, cabelos, água de banho usa-
dos etc. Achei que peidos eram super 
nicho, mas também é algo divertido, 
peculiar e diferente. É quase como 
uma novidade!”, disse Stephanie em 
entrevista ao “BuzzFeed”.

No Brasil, dependendo do ideá-
rio do político, é possível obter votos 
de uma clientela muito especí� ca. 
Quem defende as teorias exóticas da 
antivacina, por exemplo, é um consu-
midor primário de puns intelectuais 
que emanam principalmente do zap, 
aquela usina do demônio, especial-
mente em grupos.

Stephanie, lindona, você está su-
per certa!

Se funciona no Brasil, por que não 
haveria de dar certo no Reino Unido 
onde a direita ideológica na maior 
parte defende a vacinação, embora 
conte com a rejeição de tradicionais 
reacionários do movimento antivax?

O Brasil, que tradicionalmente é 
adepto de campanhas de vacinação, 
inclusive durante o regime militar, 
achou agora de comprar os odores de 
uma novíssima linhagem de políticos 
e simpatizantes da extrema-direita, 
que assumiu o poder com a eleição do 
capitão erva doce (para quem não sa-
be um grande facilitador de disparos 
tóxicos nas redes sociais, na sala, no 
quarto e na cozinha).

E não é preciso de um vidente para 
antever o que vai acontecer nos próxi-
mos meses com a efervescência da 
campanha eleitoral: disparos em mas-
sa e não de robôs apenas, empestean-
do o ambiente político e institucional.

Flatulências que valem ouro

Sigilo médico
Pela terceira vez em duas 

semanas, o presidente Jair Bol-
sonaro passou para bater ponto 
no posto médico do Palácio do 
Planalto, informa O Globo. A 
última vez foi ontem pela ma-
nhã, sexta-feira, e ele � cou por 
lá uma hora.

O jornalista Lauro Jardim 
informou em seu blog que o 
motivo foi uma dor de dente. No 
último dia 10 sua permanência 
foi maior, duas horas e em outra 
oportunidade mais meia hora.

Os motivos para tantas visi-
tas não foram revelados pela Se-
cretaria de Comunicação. O me-
do agora é que as razões sejam 
postas sob sigilo pelos próximos 
100 anos se os jornalistas insisti-
rem em saber mais.    

Saia justa
Informa o colunista Bernar-

do Mello Franco, de O Globo, que 
o ex-chanceler Ernesto Araújo 
passou “maus momentos” nesta 
quinta-feira em entrevista ao 
HardTalk, um dos programas 
mais conhecidos da BBC News.

Ainda durante a apresenta-
ção do chanceler aos telespec-
tadores, o jornalista britânico 
Stephen Sackur disse que o 
ex-ministro é acusado de ser 
cúmplice do presidente Jair Bol-
sonaro na gestão “desastrosa” da 
pandemia no Brasil.

A resposta de Ernesto Araújo 
durou 26 minutos e, ao que pare-
ce, não convenceu ninguém.

Pacotão
O Centrão está em êxtase, 

aguardando a comida cair da ár-
vore robusta do dinheiro público. 
Informa o Estadão, que o pacote 
eleitoral do presidente Jair Bolso-
naro para buscar a sua reeleição 
em 2022 pode ter um custo supe-
rior a R$ 90 bilhões, mais do que 
o dobro previsto para o rombo 
nas contas do governo no ano 
que vem.

Segundo o jornal, a  mais 
nova previsão do governo para 
as contas públicas em 2022 é de 
um dé� cit de 0,4% do PIB (-R$ 
42 bilhões). “Se não fossem esses 
gastos eleitorais, o dé� cit poderia 
ser praticamente zerado no ano 
que vem, mesmo com o custo 
do Auxílio Brasil mais alto para 
os mais pobres. O levantamento 
feito pelo Estadão/Broadcast in-
clui tanto novas despesas quanto 
renúncias tributárias”.
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MARCELO HOLLANDA Vereadores analisam 
emendas apresentadas ao 
projeto revisão do PDN
FORÇA-TAREFA | Comissão 
Especial vai se reunir 
próxima segunda-feira 
20, para apresentar 
a sistematização das 
emendas e o relatório

Comissão Especial se reuniu para analisar as 326 emendas parlamentares

FRANCISCO DE ASSIS

Inclusive
Por falar em � atulências, há 

entre elas verdadeiras armas bioló-
gicas. Tão poderosas que algumas 
já têm de� nição na fauna política 
brasileira para elas. A seguir, alguns 
tipos:

Fernando Henrique: discreto, 

elegante, mas mortal; Lula: e� caz 
em qualquer ambiente; Dilma: 
inconveniente; Ciro Gomes: ácido 
de dar água nos olhos; Geraldo 
Alckmin: insípido, inodoro, mas 
presente; André Mendonça: de ar-
repiar os cabelos e Jair Bolsonaro: 
melhor não estar perto. 
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“O desfecho dessa CPI é 
uma piada. Desde seu 
nascedouro, era essa a 

intenção dos bolsonaristas: tentar 
desgastar o governo que está recons-
truindo o RN e se auto promoverem 
para as eleições de 2022. Para eles, 
os caixões dos mortos pela Covid-19 
sempre foram palanque”, a� rmou 
a deputada estadual Isolda Dantas 
(PT), após o presidente da CPI da 
Covid na Assembleia Legislativa, de-
putado Kelps Lima (SDD), apresen-
tar relatório paralelo ao do relator, 
deputado Francisco do PT, pedindo 
o indiciamento da governadora Fá-
tima Bezerra (PT), do governador 
da Bahia, Rui Costa, Carlos Gabas e 
Edinho Silva (PT), do secretário de 
Saúde do Estado Cipriano Maia e de 
servidores públicos e empresários.

Segundo Isolda, em entrevista 
ao jornal AGORA RN, nesta sexta-
-feira 17, não há nada de ilegalidade, 
irregularidade, mau uso ou de desvio 

de dinheiro público comprovado na 
comissão, “o que há é um desespero 
eleitoral por parte de uma oposição 
que, até hoje, não encontrou candi-
dato capaz de enfrentar a governa-
dora Fátima Bezerra nas urnas. Fora 
disso, apenas a tentativa de autopro-
moção de um deputado (Kelps Lima) 
de reputação duvidosa”, apontou.

“A única irregularidade que vi 
nessa CPI da Covid foi o uso indevido 
e ilegal de informações sigilosas, por 
parte do parlamentar que a presidiu. 
A conduta desses deputados bolso-
naristas envergonha a Assembleia 
Legislativa. É repugnante, mas não 
será capaz de manchar a história e a 
trajetória da governadora professora 
Fátima Bezerra”, enfatizou Isolda.

O deputado estadual Hermano 
Morais (PSB), destacou que a pro-
posta apresentada por Kelps Lima foi 
além dos resultados obtidos e deixou 
claro, “um cunho de ordem política, 
ainda mais nesse período que ante-
vêem um período eleitoral”, explicou.

“Eu respeito o trabalho dos co-
legas que compuseram a comissão, 
mas entendo que essa proposta, 
apresentada e encaminhada de for-
ma alternativa ao trabalho feito pelo 
relator, não corresponde à realidade 
dos fatos. Então, esse posicionamen-
to do deputado Kelps destoa da visão 
do relator, que estava com a respon-
sabilidade de fazer esse relato”, desta-

cou Hermano.
Segundo Hermano, Kelps Lima 

não era o relator da comissão, mas 
que, ao � nal, apresentou um parecer 
alternativo diferente do que propôs 
Francisco do PT, que desde o início, 
� cou incumbido de construir o do-
cumento.

O presidente da CPI, indiciou 
a governadora do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra (PT), pela 

transferência de recursos públicos ao 
Consórcio Nordeste sem prévia exis-
tência de contrato de rateio, na com-
pra malsucedida dos respiradores e o 
secretário de Saúde pública, Cipriano 
Maia e outras 10 pessoas.

O deputado considera essa deci-
são “injusta” e “equivocada” e explica 
que a sociedade está atenta aos fatos 
e, na hora certa, saberá diferenciar e 
fazer o juízo correto dos fatos, então, 

tenho percebo e ouvindo muitos co-
mentários de que essa conclusão é 
“equivocada”.

Surpresa e estranhamento
Em entrevista ao AGORA RN, o 

relator da CPI, Francisco do PT, disse 
que recebeu com surpresa e estra-
nhamento as razões para o pedido de 
indiciamento da governadora.

“Os argumentos são frágeis e não 
encontram respaldo nem nas oitivas 
que realizamos, muito menos nos 
documentos analisados. Só posso 
avaliar como uma peça de marketing 
com o intuito político e eleitoral, vi-
sando promover desgaste do gover-
no e atender interesses maiores da 
esfera federal, que o tempo inteiro 
fomentou esta CPI. A tese do pedido 
de indiciamento da governadora ba-
seou-se tão somente em suposições 
dos autores do voto divergente. Não 
apontam uma prova sequer para jus-
ti� car os argumentos”, desabafou.  

O deputado Jacó Jácome (PSD), 
argumentou que desde o início, o 
caráter da CPI estava delineado, “ela 
seria eleitoreira e com um foco úni-
co de promoção pessoal, para isso, 
usaram indevidamente o PSD e me 
suspenderam de qualquer discussão 
sobre esse assunto. Me parece que 
agora � cou ainda mais claro, então 
vamos aguardar os próximos pas-
sos”, concluiu. 

“A intenção dos bolsonaristas é usar 
os caixões como palanque”, diz Isolda 

PIADA| Parlamentares veem 
tentativa de autopromoção 
eleitoral de presidente da CPI, 
deputado Kelps Lima

Isolda: “A única irregularidade nessa CPI foi o uso indevido e ilegal de informações”
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Pesquisas que apontam Lula bem são as esperanças 
para Fátima, mesmo sem adversários, ultrapassar 30% 

As pesquisas apontam, hoje, Lula da Silva 
(PT) com folgada dianteira na corrida presiden-
cial para 2022. Por exemplo, a pesquisa do Data-
folha feita esses dias com 3.666 eleitores, presen-
cialmente em 191 cidades do Brasil. Ensaia Lula 
com aproximação dos 50% de intenções de voto 
e Bolsonaro oscila negativamente. Lula ainda 
mantem no Nordeste, 61% em um cenário e che-
ga a 63%, em outro. A região responde por 26% do 
eleitorado do país.

É nesse ritmo que ascendem as esperanças 
do PT potiguar, para que a governadora Fátima 
Bezerra ultrapasse os 30% de intenção de voto, 
mesmo liderando todas as pesquisas sem ad-
versários de� nidos. Hoje, o cenário estadual não 
consta de de� nição sequer dos nomes para o Se-
nado. Como o ano eleitoral começa em 13 dias, 
as pesquisas em janeiro terão que ter registros no 
TRE. Fátima oscila na aprovação e desaprovação 

do seu Governo, que hoje são muito próximas em 
todas as pesquisas. Outro dado é que a rejeição 
para governador, Fátima também lidera com 
mais de 20% em todos os cenários. 

Poderá ser um erro apostar apenas na per-
formance da liderança de Lula. Em 2008, quan-
do a então deputada federal Fátima Bezerra foi 
candidata a prefeita de Natal pela última vez, 
mesmo com Lula, a governadora Wilma de Fa-
ria e o prefeito Carlos Eduardo, bem avaliados, 
Fátima perdeu no primeiro turno para a jorna-
lista Micarla de Sousa. Lula, que em 2010 con-
seguiu eleger Dilma Rousse�  presidente pelo 
PT, também não derrotou no RN o senador José 
Agripino, do DEM, um de seus maiores oposi-
tores. Lula veio tentar eleger Wilma senadora 
e acabou derrotado no 1º turno de 2010, com o 
voto casado (Rosalba governadora/Garibaldi e 
Agripino senadores).    

CPI da Covid
O relatório paralelo dos deputados 

de oposição na CPI da Covid da Assem-
bleia Legislativa mostra uma tentativa 
comandada pelo deputado Kelps Lima 
do Solidariedade de sobressair junto ao 
eleitorado. Se � zer uma pesquisa, a CPI 
não conseguiu o desgaste ainda espe-
rado desde o início. Não houve pressão 
popular sequer para pedir a saída do se-
cretário Cipriano Maia da Sesap. Houve 
pressão política. 

Coletiva
Na defesa junto do Governo, o chefe 

do Gabinete Civil, Raimundo Alves mon-
tou até coletiva para rebater o relatório 
paralelo da CPI. Ele não citou nomes, mas 
insinuou que Kelps Lima estava cometen-
do crime, quando utilizou documentos 
sigilosos para levantar suspeitas. “Desde o 
início, a CPI teve um objetivo claro: fazer 
política eleitoreira, tirar do ostracismo um 
deputado que saiu derrotado na eleição 
para a Prefeitura do Natal no ano passa-
do”, escrachou. 

MDB
O deputado Walter Alves provou que o 

prefeito de São João do Sabugi, Aníbal Pe-
reira, bacurau histórico, vai apoiar sua re-
eleição ou a caminhada de Garibaldi Filho 
caso este dispute como deputado federal. 
O ex-deputado Henrique Alves ensaia sua 
12ª disputa por um mandato em Brasília. 
Com o “marketing” da esposa, jornalista 
Laurita Arruda, ele acha que todos os ba-
curaus históricos vão sair para o abraço 
em 2022. Será? 

Consult do Ano
O Blog do BG vai publicar neste do-

mingo 19 a última pesquisa Consult do 
Ano. Em tela, sondagens para presidente, 
governador, deputados e senador. Bruno 
Giovani é postulante a uma das suplên-
cias do ministro Fábio Faria (Comunica-
ções), que briga com o ministro Rogério 
Marinho (Desenvolvimento Regional) 
para ser o senador do palanque de Bolso-
naro no RN. Todas as pesquisas mostram 
no RN uma rejeição de Bolsonaro e uma 
desaprovação do seu governo no Estado.
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POR TRÁS 
DA NOTÍCIA
Ney Lopes - nl@neylopes.com.br

Eleição decisiva no Chile
Eleição do maior signi� cado para o 
futuro da América Latina realiza-se 
amanhã, 19, no Chile, elegendo 
o primeiro presidente, desde os 
protestos que marcaram o país em 

2019. Estão na disputa o ultradirei-
tista José Antônio Kast e o esquer-
dista Gabriel Boric, no pleito mais 
polarizado da história recente do 
país.

Facultativo
Uma vez que o voto é facultativo no Chile, o resultado dependerá de quais eleito-
res de fato aparecerão para votar.

Preferencias
Eleitores de classes altas, de regiões rurais conservadoras e mais velhos têm 
preferido Kast. Jovens de áreas urbanas serão decisivos para Boris. Esses eleitores, 
praticamente não compareceram no primeiro turno.

Discursos (I)
Estarão em julgamento popular duas visões ideológicas opostas. Kast, de 
55 anos e deputado de 2002 a 2018, pautou sua campanha em segurança e 
discurso contra a imigração. Também prometeu dobrar a aposta no modelo 
econômico liberal, que perdura no país desde a ditadura de Augusto Pinochet.

Discursos (II)
Boric, que ascendeu na política após ser líder estudantil em protestos por 
gratuidade na educação em 2011, será o presidente mais jovem da história 
do Chile, com 35 anos. O candidato é deputado desde 2014. Defende maiores 
investimentos sociais e presença do Estado em frentes como a previdência e 
um sistema de saúde universal

Indefinição
A eleição segue completamente inde� nida. Kast venceu com margem de dois 
pontos no primeiro turno. As primeiras pesquisas de segundo turno deram 
vantagem a Boric, mas a diferença é de menos de um ponto percentual.

Mérito potiguar
Eleito o ministro conterrâneo 
Emmanoel Pereira para presidir o 
Tribunal Superior do Trabalho e 
o Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho, no biênio 2022-2024. Justo 
prêmio a uma carreira jurídica vito-
riosa de competência e zelo.

Infelicidade
O ministro Marcelo Queiroga 
da Saúde não foi feliz ao a� rmar 
surrealmente, que “às vezes é melhor 
perder a vida do que perder a 
liberdade”. Manifestou-se contrário 
a obrigatoriedade do passaporte 
da vacina. O STF por esmagadora 
maioria manteve essa exigência. O 
país não poderia se transformar no 
paraíso dos infectados

Moro
Há quem diga, que Moro reconhe-
ce ser Doria mais experiente em 
política. Por isso, admite ser vice do 
tucano e em caso de vitória ocupar o 
ministério da Defesa. A di� culdade 
é convencer o “Podemos”, do seu 
candidato ocupar a vice de quem 
está atrás nas pesquisas.

Merecimento
A permanência do vereador Pauli-
nho Freire na presidência da Câmara 
Municipal de Natal é a segurança de 
equilíbrio e bom senso político, já 

comprovados.

Fortalecimento
O senador Rodrigo Pacheco, Gilberto 
Kassab e o PSD saíram fortalecidos 
na escolha do novo ministro do TCU, 
cuja vitória foi do senador Antônio 
Anastásia (PSD-MG). O suplente que 
assume Alexandre Silveira é do PSD.

Vacina
O TSE empossou o General Fernan-
do Azevedo, ex-ministro da Guerra, 
como diretor geral da Corte. Com 
isso, Bolsonaro não alegará fraude 
nas urnas em 2022. Seria duvidar das 
Forças Armadas.

Dúvida
Um dilema para Lula é polemi-
zar ou não com Moro, diante das 
provocações que lhes são dirigidas. 
O ex-presidente teme que o ex-juiz 
tire votos de Bolsonaro e chegue ao 
segundo turno. Lula prefere disputar 
com Bolsonaro.
 
Desigualdade
Até a primeira semana de dezem-
bro, 44,8% da população mundial já 
estava completamente imunizada 
contra a covid-19. Em países ricos, 
segundo a de� nição do Banco 
Mundial, esse percentual era de 
68,4%, enquanto em países pobres 
de apenas 3,2

Olho aberto

O Diretório Estadual do PT 
divulgou nota o� cial, nes-
ta sexta-feira 17, em que 

repudia o posicionamento dos 
deputados estaduais que votaram 
pelo pedido de indiciamento da go-
vernadora do Rio Grande do Norte, 
Fátima Bezerra e de mais 11 pesso-
as, no âmbito da CPI da Covid da 
Assembleia Legislativa.

“O Diretório Estadual vem a 
público denunciar as atitudes irres-
ponsáveis, misóginas e eleitoreiras 
de um grupo de deputados esta-
duais que, por manobra parlamen-
tar, adquiriram maioria na CPI da 
Covid. Esse grupo, com absoluta 
identidade bolsonarista, procurou, 
em todos os momentos, desquali� -
car o governo da professora Fátima 
Bezerra, atacar o secretário da saú-
de Cipriano Maia e os servidores e 
servidoras da saúde”, diz a nota.

O documento segue a� rmando 
que não foi encontrado nenhum 
indício de irregularidades, ilega-
lidades e corrupção, depois das 
audiências, depoimentos e análise 
de documentos. E que o relatório 
do relator Francisco do PT não ob-
servou irregulares nos contratos ad-
ministrados pelas secretarias esta-

duais de Saúde, sugerindo o pedido 
de indiciamento de quatro pessoas 
ligadas ao Consórcio Nordeste.

“Contudo, nas últimas seções, 
três deputados da CPI, ignorando o 
relatório o� cial, aprovaram um ou-
tro paralelo, onde consta o pedido 
de indiciamento do médico sanita-
rista Cipriano Maia e da professora 
Fátima Bezerra. Para esta ação, fo-
ram desconsiderados depoimentos 
de servidores, documentos e o pare-
cer do Tribunal de Contas do Esta-
do (TCE-RN), que corroboram com 
a direção transparente e e� ciente 
das ações do governo do Estado”.

Para a direção estadual do PT, 
a condução da CPI da Covid na 
Assembleia Legislativa teve caráter 
eleitoreiro, que foi demonstrado 
nos depoimentos feitos à imprensa 
e nas próprias redes sociais do pre-
sidente da Comissão, o deputado 
estadual Kelps Lima (SDD).

“A CPI termina com um relató-
rio paralelo, acusatório sem bases 
e sem indícios consistentes, que 
faz sintonia com os objetivos dos 
parlamentares que já condenavam 
e acusavam antecipadamente o go-
verno do Estado”, � naliza a nota do 
diretório estadual do PT no RN.

Diretório Estadual do PT: 
“Relatório paralelo, acusatório 
e sem indícios consistentes”

CEDIDA

Para petistas, relatório tem caráter eleitoreiro e visa prejudicar governadora

NOTA OFICIAL | Partido dos 
Trabalhadores repudia 
o posicionamento dos 
deputados que pediram 
indiciamento de Fátima

A governadora Fátima Bezerra 
(PT) se pronunciou, no início da 
noite desta sexta-feira 17, sobre o 
seu indiciamento pedido pelo pre-
sidente da CPI da Covid na Assem-
bleia Legislativa, deputado estadual 
Kelps Lima (SDD). “O Rio Grande 
do Norte me conhece. São mais de 
40 anos de uma vida pública pau-
tada pela seriedade, integridade e 
compromisso com o povo do Rio 
Grande do Norte. Por onde passei. 
Seja como sindicalista, parlamen-
tar, governadora. Isso jamais mu-
dará. Hoje me acusam sem a maior 
cerimônia e tentam me macular 
por fazer o possível e o impossível 
para salvar vidas durante a maior 
pandemia do século”, disse.

A governadora a� rmou que 
sua gestão sempre agiu de forma 
transparente e que abriram todas as 

portas para acompanhamento dos 
órgãos de controle, seguindo todas 
as orientações jurídicas e o devido 
rito legal. E que, tanto o governo 
estadual, quanto os colaboradores 
e os pro� ssionais da Saúde não têm 
do que se envergonhar.

“Mais que surpresa, estou indig-
nada com o desrespeito de uma mi-
noria bolsonarista que se presta a 
esse triste papel em busca de publi-
cidade fácil para projetos políticos 
pessoais. Não aceito, em hipótese 
nenhuma, tal leviandade praticada 
por essa fração da oposição arti-
culada, dentro da CPI da Covid na 
Assembleia Legislativa. Uma CPI 
articulada nos porões do Palácio do 
Planalto”, lamentou.

Ela disse ainda que não se cansa 
de repetir, “porque isso me causa 
muita satisfação e o sentimento de 

dever cumprido: nosso governo fez 
todo o possível para salvar vidas. E 
salvou milhares de vidas na pan-
demia. Não esperem outra coisa de 
nós que não seguir na luta incansá-
vel para recuperar o dinheiro que 
nos foi roubado por estelionatários 
que se apresentavam como empre-
sários”, a� rmou.

Fátima disse ainda que já ob-
teve decisões judiciais favoráveis 
e que a expectativa é que os quase 
R$ 5 milhões sejam devolvidos aos 
cofres do Rio Grande do Norte. “Fi-
zemos tudo com zelo e faríamos tu-
do de novo para salvar as milhares 
de vidas que salvamos. Seguimos 
em frente, eu, o secretário Cipriano 
Maia, bem como todas e todos os 
servidores da Saúde. Na luta e tra-
balhando duro!”, � nalizou a gover-
nadora.

Fátima Bezerra: “Nosso governo 
fez o possível para salvar vidas”

SE PRONUNCIOU
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POR TRÁS 
DA NOTÍCIA
Ney Lopes - nl@neylopes.com.br

Eleição decisiva no Chile
Eleição do maior signi� cado para o 
futuro da América Latina realiza-se 
amanhã, 19, no Chile, elegendo 
o primeiro presidente, desde os 
protestos que marcaram o país em 

2019. Estão na disputa o ultradirei-
tista José Antônio Kast e o esquer-
dista Gabriel Boric, no pleito mais 
polarizado da história recente do 
país.

Facultativo
Uma vez que o voto é facultativo no Chile, o resultado dependerá de quais eleito-
res de fato aparecerão para votar.

Preferencias
Eleitores de classes altas, de regiões rurais conservadoras e mais velhos têm 
preferido Kast. Jovens de áreas urbanas serão decisivos para Boris. Esses eleitores, 
praticamente não compareceram no primeiro turno.

Discursos (I)
Estarão em julgamento popular duas visões ideológicas opostas. Kast, de 
55 anos e deputado de 2002 a 2018, pautou sua campanha em segurança e 
discurso contra a imigração. Também prometeu dobrar a aposta no modelo 
econômico liberal, que perdura no país desde a ditadura de Augusto Pinochet.

Discursos (II)
Boric, que ascendeu na política após ser líder estudantil em protestos por 
gratuidade na educação em 2011, será o presidente mais jovem da história 
do Chile, com 35 anos. O candidato é deputado desde 2014. Defende maiores 
investimentos sociais e presença do Estado em frentes como a previdência e 
um sistema de saúde universal

Indefinição
A eleição segue completamente inde� nida. Kast venceu com margem de dois 
pontos no primeiro turno. As primeiras pesquisas de segundo turno deram 
vantagem a Boric, mas a diferença é de menos de um ponto percentual.

Mérito potiguar
Eleito o ministro conterrâneo 
Emmanoel Pereira para presidir o 
Tribunal Superior do Trabalho e 
o Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho, no biênio 2022-2024. Justo 
prêmio a uma carreira jurídica vito-
riosa de competência e zelo.

Infelicidade
O ministro Marcelo Queiroga 
da Saúde não foi feliz ao a� rmar 
surrealmente, que “às vezes é melhor 
perder a vida do que perder a 
liberdade”. Manifestou-se contrário 
a obrigatoriedade do passaporte 
da vacina. O STF por esmagadora 
maioria manteve essa exigência. O 
país não poderia se transformar no 
paraíso dos infectados

Moro
Há quem diga, que Moro reconhe-
ce ser Doria mais experiente em 
política. Por isso, admite ser vice do 
tucano e em caso de vitória ocupar o 
ministério da Defesa. A di� culdade 
é convencer o “Podemos”, do seu 
candidato ocupar a vice de quem 
está atrás nas pesquisas.

Merecimento
A permanência do vereador Pauli-
nho Freire na presidência da Câmara 
Municipal de Natal é a segurança de 
equilíbrio e bom senso político, já 

comprovados.

Fortalecimento
O senador Rodrigo Pacheco, Gilberto 
Kassab e o PSD saíram fortalecidos 
na escolha do novo ministro do TCU, 
cuja vitória foi do senador Antônio 
Anastásia (PSD-MG). O suplente que 
assume Alexandre Silveira é do PSD.

Vacina
O TSE empossou o General Fernan-
do Azevedo, ex-ministro da Guerra, 
como diretor geral da Corte. Com 
isso, Bolsonaro não alegará fraude 
nas urnas em 2022. Seria duvidar das 
Forças Armadas.

Dúvida
Um dilema para Lula é polemi-
zar ou não com Moro, diante das 
provocações que lhes são dirigidas. 
O ex-presidente teme que o ex-juiz 
tire votos de Bolsonaro e chegue ao 
segundo turno. Lula prefere disputar 
com Bolsonaro.
 
Desigualdade
Até a primeira semana de dezem-
bro, 44,8% da população mundial já 
estava completamente imunizada 
contra a covid-19. Em países ricos, 
segundo a de� nição do Banco 
Mundial, esse percentual era de 
68,4%, enquanto em países pobres 
de apenas 3,2

Olho aberto

O Diretório Estadual do PT 
divulgou nota o� cial, nes-
ta sexta-feira 17, em que 

repudia o posicionamento dos 
deputados estaduais que votaram 
pelo pedido de indiciamento da go-
vernadora do Rio Grande do Norte, 
Fátima Bezerra e de mais 11 pesso-
as, no âmbito da CPI da Covid da 
Assembleia Legislativa.

“O Diretório Estadual vem a 
público denunciar as atitudes irres-
ponsáveis, misóginas e eleitoreiras 
de um grupo de deputados esta-
duais que, por manobra parlamen-
tar, adquiriram maioria na CPI da 
Covid. Esse grupo, com absoluta 
identidade bolsonarista, procurou, 
em todos os momentos, desquali� -
car o governo da professora Fátima 
Bezerra, atacar o secretário da saú-
de Cipriano Maia e os servidores e 
servidoras da saúde”, diz a nota.

O documento segue a� rmando 
que não foi encontrado nenhum 
indício de irregularidades, ilega-
lidades e corrupção, depois das 
audiências, depoimentos e análise 
de documentos. E que o relatório 
do relator Francisco do PT não ob-
servou irregulares nos contratos ad-
ministrados pelas secretarias esta-

duais de Saúde, sugerindo o pedido 
de indiciamento de quatro pessoas 
ligadas ao Consórcio Nordeste.

“Contudo, nas últimas seções, 
três deputados da CPI, ignorando o 
relatório o� cial, aprovaram um ou-
tro paralelo, onde consta o pedido 
de indiciamento do médico sanita-
rista Cipriano Maia e da professora 
Fátima Bezerra. Para esta ação, fo-
ram desconsiderados depoimentos 
de servidores, documentos e o pare-
cer do Tribunal de Contas do Esta-
do (TCE-RN), que corroboram com 
a direção transparente e e� ciente 
das ações do governo do Estado”.

Para a direção estadual do PT, 
a condução da CPI da Covid na 
Assembleia Legislativa teve caráter 
eleitoreiro, que foi demonstrado 
nos depoimentos feitos à imprensa 
e nas próprias redes sociais do pre-
sidente da Comissão, o deputado 
estadual Kelps Lima (SDD).

“A CPI termina com um relató-
rio paralelo, acusatório sem bases 
e sem indícios consistentes, que 
faz sintonia com os objetivos dos 
parlamentares que já condenavam 
e acusavam antecipadamente o go-
verno do Estado”, � naliza a nota do 
diretório estadual do PT no RN.

Diretório Estadual do PT: 
“Relatório paralelo, acusatório 
e sem indícios consistentes”

CEDIDA

Para petistas, relatório tem caráter eleitoreiro e visa prejudicar governadora

NOTA OFICIAL | Partido dos 
Trabalhadores repudia 
o posicionamento dos 
deputados que pediram 
indiciamento de Fátima

A governadora Fátima Bezerra 
(PT) se pronunciou, no início da 
noite desta sexta-feira 17, sobre o 
seu indiciamento pedido pelo pre-
sidente da CPI da Covid na Assem-
bleia Legislativa, deputado estadual 
Kelps Lima (SDD). “O Rio Grande 
do Norte me conhece. São mais de 
40 anos de uma vida pública pau-
tada pela seriedade, integridade e 
compromisso com o povo do Rio 
Grande do Norte. Por onde passei. 
Seja como sindicalista, parlamen-
tar, governadora. Isso jamais mu-
dará. Hoje me acusam sem a maior 
cerimônia e tentam me macular 
por fazer o possível e o impossível 
para salvar vidas durante a maior 
pandemia do século”, disse.

A governadora a� rmou que 
sua gestão sempre agiu de forma 
transparente e que abriram todas as 

portas para acompanhamento dos 
órgãos de controle, seguindo todas 
as orientações jurídicas e o devido 
rito legal. E que, tanto o governo 
estadual, quanto os colaboradores 
e os pro� ssionais da Saúde não têm 
do que se envergonhar.

“Mais que surpresa, estou indig-
nada com o desrespeito de uma mi-
noria bolsonarista que se presta a 
esse triste papel em busca de publi-
cidade fácil para projetos políticos 
pessoais. Não aceito, em hipótese 
nenhuma, tal leviandade praticada 
por essa fração da oposição arti-
culada, dentro da CPI da Covid na 
Assembleia Legislativa. Uma CPI 
articulada nos porões do Palácio do 
Planalto”, lamentou.

Ela disse ainda que não se cansa 
de repetir, “porque isso me causa 
muita satisfação e o sentimento de 

dever cumprido: nosso governo fez 
todo o possível para salvar vidas. E 
salvou milhares de vidas na pan-
demia. Não esperem outra coisa de 
nós que não seguir na luta incansá-
vel para recuperar o dinheiro que 
nos foi roubado por estelionatários 
que se apresentavam como empre-
sários”, a� rmou.

Fátima disse ainda que já ob-
teve decisões judiciais favoráveis 
e que a expectativa é que os quase 
R$ 5 milhões sejam devolvidos aos 
cofres do Rio Grande do Norte. “Fi-
zemos tudo com zelo e faríamos tu-
do de novo para salvar as milhares 
de vidas que salvamos. Seguimos 
em frente, eu, o secretário Cipriano 
Maia, bem como todas e todos os 
servidores da Saúde. Na luta e tra-
balhando duro!”, � nalizou a gover-
nadora.

Fátima Bezerra: “Nosso governo 
fez o possível para salvar vidas”

SE PRONUNCIOU
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Os trabalhos da CPI da Co-
vid-19 da Assembleia Legis-
lativa do Rio Grande do Nor-

te chegaram ao � nal, após a votação 
e aprovação de parte do relatório 
apresentado pelo deputado Fran-
cisco do PT, e das emendas (votos 
divergentes) apresentados pelos de-
putados de oposição. Agora, os do-
cumentos da comissão seguem para 
a Procuradoria da Assembleia, para 
redação do texto � nal e, em seguida, 
serão encaminhados aos órgãos de 
investigação. Durante quatro meses 
e meio, foram reunidos milhares de 
documentos e colhidos os depoi-
mentos de 72 testemunhas, entre 
convidados e investigados.

Segundo o deputado estadu-
al Kelps Lima (SDD), o material é 
composto por uma documentação 
robusta, que ocupa um arquivo 
com mais de 20 gigabytes, “que vai 
demorar uns 40 dias para a conclu-
são da redação. Em seguida, essa 
documentação é enviada para os 
processos de investigações que já 
estão abertos”, explicou.

O deputado continuou, “como 
11, dos 13 processos, são com recur-
sos federais, a maioria dos órgãos 
acionados será federal. No caso 
do Consórcio Nordeste, já existem 
diversos inquéritos abertos no Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), in-
vestigando o governador da Bahia 
Rui Costa (PT). “Já a outra parte dos 
arquivos da CPI seguirão para a Po-
lícia Federal, Polícia Civil da Bahia 
e o Tribunal de Contas da União 

(TCU)”, destacou Kelps.
Em entrevista ao jornal AGO-

RA RN, nesta sexta-feira 17, Kelps 
disse, “nós vamos enviar as outras 
documentações, que fazem parte 
de outros processos, para os órgãos 
de controle. Eles farão outras in-
vestigações, cuja maioria é sigilosa. 
Caberá ao Ministério Público, Judi-
ciário e a Polícia Federal tomarem 
as providências necessárias para as 
próximas etapas das investigações”, 
enfatizou.

A CPI concluiu, nesta quinta-fei-
ra, pelo indiciamento, por improbi-
dade administrativa dos governado-
res petistas Fátima Bezerra (RN) e 
Rui Costa (BA), dos ex-ministros de 
Estado Carlos Gabas e Edinho Silva 
(prefeito de Araraquara/SP), do se-
cretário de Saúde do Rio Grande do 
Norte, Cipriano Maia. Além deles, 
empresários e outros servidores pú-

blicos também foram indiciados.
Para Kelps, a CPI, “cumpriu com 

o seu papel, que é fazer o inquérito 
e levantar os indícios. E levantou 
um volume brutal de documentos e 
depoimentos que, com certeza, irão 
ajudar a recuperar recursos para o 
povo do Rio Grande do Norte e pu-
nir os culpados por desvios ou mau 
uso do dinheiro público”, destacou.

“Sem cunho político”

Kelps Lima, que estuda a pos-
sibilidade de se lançar como pré-
-candidato ao cargo de deputado 
federal nas eleições do próximo ano, 
desmentiu as informações de que a 
CPI da Covid-19 tenha tido cunho 
político.

“A comissão foi um trabalho 
técnico. Quando a crítica não é re-
batendo com argumentos objetivos 

e técnicos, não passa de uma crítica 
vazia. Essa é o tipo de crítica que 
mais me deixa na certeza de que o 
nosso trabalho foi correto, porque 
elas não são em pontos objetivos do 
trabalho realizado pela CPI. Essas 
críticas genéricas, ao meu ver, só ra-
ti� cam o nosso trabalho, só endossa 
que o que a gente fez foi correto”, 
ressaltou.

O relatório do deputado Fran-
cisco do PT havia sugerido o indi-
ciamento de quatro pessoas por es-
telionato, Cristiana Prestes Taddeo 
e Luiz Henrique Ramos Jovino, da 
Hempcare, além dos empresários 
Paulo de Tarso Carlos, da Biogeoe-
nergy, e Cleber Isaac Ferraz Soares, 
“mas nenhuma delas era do PT”, 
enfatizou.

Questionado sobre os motivos 
do relator não ter sugerido o indi-
ciamento de algum petista, Kelps 

explicou, “ele tem uma limitação 
partidária. Para se ter uma ideia, 
até o deputado George Soares pe-
diu o indiciamento de membros 
do PT e só o deputado Francisco 
não pediu o indiciamento de nin-
guém do PT. Até George votou a 
favor de indiciar Rui Costa, Carlos 
Gabas e Edinho do PT. Porque é 
a visão dele, mas não é a minha e 
nem a de George Soares”.

E continuou: “eu espero que o 
dinheiro que foi perdido seja re-
cuperado, não só o do Consórcio 
Nordeste, mas dos outros contratos. 
Espero também que quem teve en-
volvimento tanto do ponto de vista 
do mau uso do dinheiro público, 
receba as punições cíveis, ou seja, de 
improbidade administrativa, como 
quem incorreu em crime receba as 
sanções penais”, destacou.

Eleições 2022
Em entrevista ao Jornal AGORA 

RN, nesta sexta-feira 17, Kelps Lima 
a� rmou que o partido Solidariedade 
já está fechando as discussões em 
torna das candidaturas majoritá-
rias, “há uma defesa interna de que 
pelo menos candidato a governador 
a gente lance um nome próprio, mas 
agora no � nal de outubro e início de 
novembro nós queremos fazer uma 
reunião, para tomarmos essas deci-
sões”, esclareceu.

Questionado se a sua intenção 
é ser candidato a deputado fede-
ral nas eleições do próximo ano, o 
deputado disse, “a minha intenção 
é essa, mas esse é um passo que só 
vou dar no próximo ano”, disse.

“Não � zemos ainda reuniões 
partidárias para homologar nenhu-
ma candidatura, porque os nossos 
agentes políticos estavam todos 
envolvidos nas questões de geren-
ciamento de mandatos. Já no meu 
caso, estava na CPI, mas em janeiro 
já começamos as discussões no par-
tido em torno das eleições do próxi-
mo ano”, declarou.

Pré-candidato a deputado federal, Kelps 
Lima defende que relatório foi técnico
COVID | Presidente da 
CPI explicou os próximos 
passos após pedido de 
indiciamento de Fátima e 
demais agentes públicos e 
empresários

Kelps disse que Comissão juntou vasta documentação que comprova irregularidades cometidas pela gestão petista

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

Advogados consultados pelo 
AGORA RN, nesta sexta-feira 
17, a� rmaram que, a princípio, 

o indiciamento da governadora Fátima 
Bezerra (PT) não causará impactos jurí-
dicos à campanha de reeleição da gesto-
ra, em 2022. A gestora teve seu indicia-
mento solicitado pelo presidente da CPI 
da Covid-19 da Assembleia Legislativa 
do Estado, deputado Kelps Lima (SDD), 

por suposta improbidade administrati-
va. A CPI investigou supostas irregula-
ridades em 13 contratos � rmados pelo 
governo do Rio Grande do Norte duran-
te a pandemia do coronavírus.

Conforme explicou o advogado elei-
toral Wlademir Capistrano, ao AGORA 
RN, “a priori, não há nenhuma repercus-
são jurídica para as eleições de 2022. O 
relatório da CPI não gera efeitos diretos 
e será submetido à análise do Ministério 
Público e do Tribunal de Contas do Esta-
do. Estes órgãos podem propor medidas 

a serem adotadas, mas, ainda assim, 
eventuais ações ainda estão submetidas 
à decisão judicial”, explicou.

O advogado Hugo Lima salientou 
que, inicialmente, o desgaste imediato 
é o causado à imagem da governado-
ra Fátima e dos demais indiciados, o 
governador da Bahia Rui Costa (PT), o 
secretário de Estado da Saúde Cipriano 
Maia e os servidores públicos e empre-
sários. Ele explicou ainda que nenhu-
ma CPI possui função típica de órgão 
julgador, tendo sua atuação limitada 

às investigações que culminam com a 
construção do relatório � nal pela As-
sembleia Legislativa.

“Caso aconteça o entendimento pe-
la ocorrência de algum delito comum, 
a Procuradoria Geral da República será 
o� ciada, para examinar a possibilidade 
de abertura de uma investigação pró-
pria, partindo do cenário já detalhado 
no relatório. Além da PGR, outras ins-
tituições deverão receber o que restou 
deliberado pela Assembleia. Se esta de-
liberar pelo crime de responsabilidade, 

o relator deverá encaminhar o pedido 
de abertura do processo de impeach-
ment”, a� rmou.

O advogado disse ainda que, na 
hipótese de o procurador geral da Re-
pública entender que há elementos su-
� cientes para denunciar a governadora 
Fátima Bezerra, “certamente o fará, 
devendo ser ressaltado, aqui, a possi-
bilidade de apuração das responsabili-
dades criminal e política, em vertentes 
distintas e independentes”, explicou 
Hugo Lima.

Indiciamento não prejudica Fátima, dizem juristas
POSSÍVEL REELEIÇÃO
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ADJA BRITO
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O juiz federal Francisco Eduar-
do Guimarães Farias, titular 
da 14ª Vara Federal do RN, 

recebeu denúncia crime contra o 
ex-senador José Agripino Maia, e os 
ex-servidores em cargos comissio-
nados do Senado Federal Raimundo 
Alves Maia Júnior e Victor Neves Wa-
nderley. Tanto o ex-senador, quanto 
os seus ex-assessores foram acusa-
dos pelo Ministério Público Federal 
(MPF) pelos crimes de peculato (art. 
312), e associação criminosa (art. 
288), ambos previstos no Código 
Penal. A ação tramita sob número 
0807805-48.2019.4.05.8400.

As acusações apontam que Vic-
tor Neves Wanderley, no período de 
11.03.2009 a 20.03.2016, foi nomeado 
para um cargo comissionado pelo 
então senador José Agripino Maia 
e recebeu remuneração do Senado 
Federal, sem nunca ter trabalhado 
em qualquer função para que foi no-
meado. A denúncia ainda con� rma 
que Victor Wanderley é genro de Rai-
mundo Alves Maia Júnior.

As informações do MPF apon-
tam que Victor Neves repassava a 
maior parte dos valores recebidos 
a título de remuneração para Rai-
mundo Alves Maia Júnior, tendo sido 
também uma parte transferida para 
José Agripino Maia. No período em 
que estava nomeado para o gabinete 
no Senado Federal, Victor Neves tra-
balhava em uma farmácia em Natal, 
que pertencia ao seu tio.

Na decisão o juiz, ao tratar sobre 
a justa causa para ação penal, enu-
mera os documentos que podem 
atestar os indícios de materialidade e 
de autoria dos fatos ilícitos narrados 
pelo MPF. Taz parte do texto: “Victor 
Neves Wanderley em outra investi-
gação, em que declarou que no ano 
de 2010 trabalhava na farmácia A.A. 
DE SOUZA WANDERLEY-ME em 
Natal/RN. No ano seguinte, a� rmou 
que era gerente comercial e que tra-
balhava há três anos na Drogafarma 
Distribuidora, de propriedade de 
Adriano Wanderley. Em nenhuma 
dessas oportunidades ele declarou 
seu vínculo de trabalho como asses-
sor parlamentar”.

Ainda houve a quebra de sigilo 
bancário que detalhou que as remu-
nerações de Victor Neves Wanderley 
foram oriundas do Senado Federal. 

“Ademais constatou-se que nas datas 
próximas ao recebimento dos venci-
mentos no Senado Federal, Victor 
Neves Wanderley efetuava saques em 
espécie de quantias consideráveis, 
muitas vezes de valor praticamente 
equivalente à remuneração auferida, 
o que aponta para um possível repas-
se oculto de pelo menos parte de seu 
salário para um terceiro”.

O juiz federal Francisco Eduardo 
Guimarães Farias ainda escreveu 
que “O Laudo Contábil - Financeiro 
apontou 58 remessas no total de R$ 
126.607,00, cujo início coincidiu com 
sua nomeação pelo então Senador 
José Agripino Maia. A conta bancária 
de Victor Wanderley ainda recebeu 
R$ 1.016.620,50 em seis remessas 
iguais ou superiores a cinquenta mil 
reais”, traz outra parte das conside-
rações.

Segundo a justiça federal, cons-
tatam-se dos autos fortes indícios de 
que, “Victor Neves Wanderley seja 
funcionário fantasma, no sentido de 
ter recebido vencimentos do Sena-
do Federal sem ter desempenhado 
funções no local. Há elementos que 
evidenciam que Victor Wanderley 
repassou ao seu sogro, Raimundo 
Alves Maia Júnior, parente e pessoa 
de con� ança de José Agripino Maia, 
boa parte de seus vencimentos como 
assessor parlamentar”.

Após fazer toda fundamentação 
para receber a denúncia, nos disposi-
tivos, o juiz da 14ª Vara Federal, pede 
para citar os acusados para que res-
pondam “à acusação, por escrito, no 
prazo máximo de dez dias, oportuni-
dade em que poderão arguir prelimi-
nares e alegar tudo o que interesse às 
suas defesas, oferecer documentos e 
justi� cações, especi� car as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, 
quali� cando-as e requerendo sua in-
timação, quando necessário”.

Agripino refuta acusação
O advogado Fabrízio Feliciano, 

que representa o ex-senador José 
Agripino Maia na ação, enviou nota 

ao AGORA RN, nesta sexta-feira 17, 
explicando que a acusação é basea-
da em dados compartilhados pelo 
Conselho de Controle de Atividades 
Financeira (COAF) com o Ministério 
Público Federal, aos quais a defesa 
vem, incansavelmente, buscando 
acesso integral, sem êxito.  

Fabrízio Feliciano informou que 
a denúncia foi oferecida pelo MPF 
à justiça federal em 2018. “Quanto à 
denúncia apresentada pelo Ministé-
rio Público Federal contra o ex-Sena-
dor José Agripino Maia, de que exis-
tiria, vinculado ao seu gabinete, um 
caso de funcionário fantasma, vimos 
deixar claro o seguinte: Trata-se da 
alegação de um fato que teria ocorri-
do até o ano de 2016, cuja denúncia 
fora oferecida em 2018”.

E acrescenta: “A acusação é ba-
seada em dados compartilhados 
pelo COAF com o Ministério Públi-
co Federal, aos quais a defesa vem, 
incansavelmente, buscando acesso 
integral, sem êxito, por entender que 
a narrativa contida na acusação está 
absolutamente equivocada, além 
de inexistir nos autos do processo, 
quanto ao referido compartilhamen-
to, a comprovação das formalidades 
legais exigidas pelo Supremo Tribu-
nal Federal, o que implica inaceitável 
prejuízo ao direito de defesa”.

O advogado a� rmou com vee-
mência que o ex-senador refuta a 
acusação de ter contratado servido-
res fantasmas para atuarem em seu 
gabinete. “Com relação ao mérito, o 
ex-Senador José Agripino Maia refu-
ta veementemente a acusação de ter 
contratado funcionário fantasma pa-
ra o seu gabinete enquanto Senador 
da República. Registre-se que as in-
terpretações lançadas pela acusação 
são inconciliáveis com a trajetória de 
quem, após ser prefeito, governador 
por dois mandatos e senador por 
quatro, jamais teve qualquer desa-
provação em suas contas. Por � m, o 
ex-Senador rea� rma a sua con� ança 
na Justiça”, conclui nota redigida pe-
lo advogado Fabrízio Feliciano. 

Justiça Federal recebe 
denúncia crime contra o 
ex-senador José Agripino

JOSÉ ALDENIR 

O ex-senador refuta a acusação de ter contratado servidores fantasmas

ATUAÇÃO | Ministério Público 
Federal acusou Agripino 
Maia de contratar servidor 
fantasma na época em que 
atuou como senador da 
República
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Os trabalhos da CPI da Co-
vid-19 da Assembleia Legis-
lativa do Rio Grande do Nor-

te chegaram ao � nal, após a votação 
e aprovação de parte do relatório 
apresentado pelo deputado Fran-
cisco do PT, e das emendas (votos 
divergentes) apresentados pelos de-
putados de oposição. Agora, os do-
cumentos da comissão seguem para 
a Procuradoria da Assembleia, para 
redação do texto � nal e, em seguida, 
serão encaminhados aos órgãos de 
investigação. Durante quatro meses 
e meio, foram reunidos milhares de 
documentos e colhidos os depoi-
mentos de 72 testemunhas, entre 
convidados e investigados.

Segundo o deputado estadu-
al Kelps Lima (SDD), o material é 
composto por uma documentação 
robusta, que ocupa um arquivo 
com mais de 20 gigabytes, “que vai 
demorar uns 40 dias para a conclu-
são da redação. Em seguida, essa 
documentação é enviada para os 
processos de investigações que já 
estão abertos”, explicou.

O deputado continuou, “como 
11, dos 13 processos, são com recur-
sos federais, a maioria dos órgãos 
acionados será federal. No caso 
do Consórcio Nordeste, já existem 
diversos inquéritos abertos no Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), in-
vestigando o governador da Bahia 
Rui Costa (PT). “Já a outra parte dos 
arquivos da CPI seguirão para a Po-
lícia Federal, Polícia Civil da Bahia 
e o Tribunal de Contas da União 

(TCU)”, destacou Kelps.
Em entrevista ao jornal AGO-

RA RN, nesta sexta-feira 17, Kelps 
disse, “nós vamos enviar as outras 
documentações, que fazem parte 
de outros processos, para os órgãos 
de controle. Eles farão outras in-
vestigações, cuja maioria é sigilosa. 
Caberá ao Ministério Público, Judi-
ciário e a Polícia Federal tomarem 
as providências necessárias para as 
próximas etapas das investigações”, 
enfatizou.

A CPI concluiu, nesta quinta-fei-
ra, pelo indiciamento, por improbi-
dade administrativa dos governado-
res petistas Fátima Bezerra (RN) e 
Rui Costa (BA), dos ex-ministros de 
Estado Carlos Gabas e Edinho Silva 
(prefeito de Araraquara/SP), do se-
cretário de Saúde do Rio Grande do 
Norte, Cipriano Maia. Além deles, 
empresários e outros servidores pú-

blicos também foram indiciados.
Para Kelps, a CPI, “cumpriu com 

o seu papel, que é fazer o inquérito 
e levantar os indícios. E levantou 
um volume brutal de documentos e 
depoimentos que, com certeza, irão 
ajudar a recuperar recursos para o 
povo do Rio Grande do Norte e pu-
nir os culpados por desvios ou mau 
uso do dinheiro público”, destacou.

“Sem cunho político”

Kelps Lima, que estuda a pos-
sibilidade de se lançar como pré-
-candidato ao cargo de deputado 
federal nas eleições do próximo ano, 
desmentiu as informações de que a 
CPI da Covid-19 tenha tido cunho 
político.

“A comissão foi um trabalho 
técnico. Quando a crítica não é re-
batendo com argumentos objetivos 

e técnicos, não passa de uma crítica 
vazia. Essa é o tipo de crítica que 
mais me deixa na certeza de que o 
nosso trabalho foi correto, porque 
elas não são em pontos objetivos do 
trabalho realizado pela CPI. Essas 
críticas genéricas, ao meu ver, só ra-
ti� cam o nosso trabalho, só endossa 
que o que a gente fez foi correto”, 
ressaltou.

O relatório do deputado Fran-
cisco do PT havia sugerido o indi-
ciamento de quatro pessoas por es-
telionato, Cristiana Prestes Taddeo 
e Luiz Henrique Ramos Jovino, da 
Hempcare, além dos empresários 
Paulo de Tarso Carlos, da Biogeoe-
nergy, e Cleber Isaac Ferraz Soares, 
“mas nenhuma delas era do PT”, 
enfatizou.

Questionado sobre os motivos 
do relator não ter sugerido o indi-
ciamento de algum petista, Kelps 

explicou, “ele tem uma limitação 
partidária. Para se ter uma ideia, 
até o deputado George Soares pe-
diu o indiciamento de membros 
do PT e só o deputado Francisco 
não pediu o indiciamento de nin-
guém do PT. Até George votou a 
favor de indiciar Rui Costa, Carlos 
Gabas e Edinho do PT. Porque é 
a visão dele, mas não é a minha e 
nem a de George Soares”.

E continuou: “eu espero que o 
dinheiro que foi perdido seja re-
cuperado, não só o do Consórcio 
Nordeste, mas dos outros contratos. 
Espero também que quem teve en-
volvimento tanto do ponto de vista 
do mau uso do dinheiro público, 
receba as punições cíveis, ou seja, de 
improbidade administrativa, como 
quem incorreu em crime receba as 
sanções penais”, destacou.

Eleições 2022
Em entrevista ao Jornal AGORA 

RN, nesta sexta-feira 17, Kelps Lima 
a� rmou que o partido Solidariedade 
já está fechando as discussões em 
torna das candidaturas majoritá-
rias, “há uma defesa interna de que 
pelo menos candidato a governador 
a gente lance um nome próprio, mas 
agora no � nal de outubro e início de 
novembro nós queremos fazer uma 
reunião, para tomarmos essas deci-
sões”, esclareceu.

Questionado se a sua intenção 
é ser candidato a deputado fede-
ral nas eleições do próximo ano, o 
deputado disse, “a minha intenção 
é essa, mas esse é um passo que só 
vou dar no próximo ano”, disse.

“Não � zemos ainda reuniões 
partidárias para homologar nenhu-
ma candidatura, porque os nossos 
agentes políticos estavam todos 
envolvidos nas questões de geren-
ciamento de mandatos. Já no meu 
caso, estava na CPI, mas em janeiro 
já começamos as discussões no par-
tido em torno das eleições do próxi-
mo ano”, declarou.

Pré-candidato a deputado federal, Kelps 
Lima defende que relatório foi técnico
COVID | Presidente da 
CPI explicou os próximos 
passos após pedido de 
indiciamento de Fátima e 
demais agentes públicos e 
empresários

Kelps disse que Comissão juntou vasta documentação que comprova irregularidades cometidas pela gestão petista

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

Advogados consultados pelo 
AGORA RN, nesta sexta-feira 
17, a� rmaram que, a princípio, 

o indiciamento da governadora Fátima 
Bezerra (PT) não causará impactos jurí-
dicos à campanha de reeleição da gesto-
ra, em 2022. A gestora teve seu indicia-
mento solicitado pelo presidente da CPI 
da Covid-19 da Assembleia Legislativa 
do Estado, deputado Kelps Lima (SDD), 

por suposta improbidade administrati-
va. A CPI investigou supostas irregula-
ridades em 13 contratos � rmados pelo 
governo do Rio Grande do Norte duran-
te a pandemia do coronavírus.

Conforme explicou o advogado elei-
toral Wlademir Capistrano, ao AGORA 
RN, “a priori, não há nenhuma repercus-
são jurídica para as eleições de 2022. O 
relatório da CPI não gera efeitos diretos 
e será submetido à análise do Ministério 
Público e do Tribunal de Contas do Esta-
do. Estes órgãos podem propor medidas 

a serem adotadas, mas, ainda assim, 
eventuais ações ainda estão submetidas 
à decisão judicial”, explicou.

O advogado Hugo Lima salientou 
que, inicialmente, o desgaste imediato 
é o causado à imagem da governado-
ra Fátima e dos demais indiciados, o 
governador da Bahia Rui Costa (PT), o 
secretário de Estado da Saúde Cipriano 
Maia e os servidores públicos e empre-
sários. Ele explicou ainda que nenhu-
ma CPI possui função típica de órgão 
julgador, tendo sua atuação limitada 

às investigações que culminam com a 
construção do relatório � nal pela As-
sembleia Legislativa.

“Caso aconteça o entendimento pe-
la ocorrência de algum delito comum, 
a Procuradoria Geral da República será 
o� ciada, para examinar a possibilidade 
de abertura de uma investigação pró-
pria, partindo do cenário já detalhado 
no relatório. Além da PGR, outras ins-
tituições deverão receber o que restou 
deliberado pela Assembleia. Se esta de-
liberar pelo crime de responsabilidade, 

o relator deverá encaminhar o pedido 
de abertura do processo de impeach-
ment”, a� rmou.

O advogado disse ainda que, na 
hipótese de o procurador geral da Re-
pública entender que há elementos su-
� cientes para denunciar a governadora 
Fátima Bezerra, “certamente o fará, 
devendo ser ressaltado, aqui, a possi-
bilidade de apuração das responsabili-
dades criminal e política, em vertentes 
distintas e independentes”, explicou 
Hugo Lima.

Indiciamento não prejudica Fátima, dizem juristas
POSSÍVEL REELEIÇÃO
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O juiz federal Francisco Eduar-
do Guimarães Farias, titular 
da 14ª Vara Federal do RN, 

recebeu denúncia crime contra o 
ex-senador José Agripino Maia, e os 
ex-servidores em cargos comissio-
nados do Senado Federal Raimundo 
Alves Maia Júnior e Victor Neves Wa-
nderley. Tanto o ex-senador, quanto 
os seus ex-assessores foram acusa-
dos pelo Ministério Público Federal 
(MPF) pelos crimes de peculato (art. 
312), e associação criminosa (art. 
288), ambos previstos no Código 
Penal. A ação tramita sob número 
0807805-48.2019.4.05.8400.

As acusações apontam que Vic-
tor Neves Wanderley, no período de 
11.03.2009 a 20.03.2016, foi nomeado 
para um cargo comissionado pelo 
então senador José Agripino Maia 
e recebeu remuneração do Senado 
Federal, sem nunca ter trabalhado 
em qualquer função para que foi no-
meado. A denúncia ainda con� rma 
que Victor Wanderley é genro de Rai-
mundo Alves Maia Júnior.

As informações do MPF apon-
tam que Victor Neves repassava a 
maior parte dos valores recebidos 
a título de remuneração para Rai-
mundo Alves Maia Júnior, tendo sido 
também uma parte transferida para 
José Agripino Maia. No período em 
que estava nomeado para o gabinete 
no Senado Federal, Victor Neves tra-
balhava em uma farmácia em Natal, 
que pertencia ao seu tio.

Na decisão o juiz, ao tratar sobre 
a justa causa para ação penal, enu-
mera os documentos que podem 
atestar os indícios de materialidade e 
de autoria dos fatos ilícitos narrados 
pelo MPF. Taz parte do texto: “Victor 
Neves Wanderley em outra investi-
gação, em que declarou que no ano 
de 2010 trabalhava na farmácia A.A. 
DE SOUZA WANDERLEY-ME em 
Natal/RN. No ano seguinte, a� rmou 
que era gerente comercial e que tra-
balhava há três anos na Drogafarma 
Distribuidora, de propriedade de 
Adriano Wanderley. Em nenhuma 
dessas oportunidades ele declarou 
seu vínculo de trabalho como asses-
sor parlamentar”.

Ainda houve a quebra de sigilo 
bancário que detalhou que as remu-
nerações de Victor Neves Wanderley 
foram oriundas do Senado Federal. 

“Ademais constatou-se que nas datas 
próximas ao recebimento dos venci-
mentos no Senado Federal, Victor 
Neves Wanderley efetuava saques em 
espécie de quantias consideráveis, 
muitas vezes de valor praticamente 
equivalente à remuneração auferida, 
o que aponta para um possível repas-
se oculto de pelo menos parte de seu 
salário para um terceiro”.

O juiz federal Francisco Eduardo 
Guimarães Farias ainda escreveu 
que “O Laudo Contábil - Financeiro 
apontou 58 remessas no total de R$ 
126.607,00, cujo início coincidiu com 
sua nomeação pelo então Senador 
José Agripino Maia. A conta bancária 
de Victor Wanderley ainda recebeu 
R$ 1.016.620,50 em seis remessas 
iguais ou superiores a cinquenta mil 
reais”, traz outra parte das conside-
rações.

Segundo a justiça federal, cons-
tatam-se dos autos fortes indícios de 
que, “Victor Neves Wanderley seja 
funcionário fantasma, no sentido de 
ter recebido vencimentos do Sena-
do Federal sem ter desempenhado 
funções no local. Há elementos que 
evidenciam que Victor Wanderley 
repassou ao seu sogro, Raimundo 
Alves Maia Júnior, parente e pessoa 
de con� ança de José Agripino Maia, 
boa parte de seus vencimentos como 
assessor parlamentar”.

Após fazer toda fundamentação 
para receber a denúncia, nos disposi-
tivos, o juiz da 14ª Vara Federal, pede 
para citar os acusados para que res-
pondam “à acusação, por escrito, no 
prazo máximo de dez dias, oportuni-
dade em que poderão arguir prelimi-
nares e alegar tudo o que interesse às 
suas defesas, oferecer documentos e 
justi� cações, especi� car as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, 
quali� cando-as e requerendo sua in-
timação, quando necessário”.

Agripino refuta acusação
O advogado Fabrízio Feliciano, 

que representa o ex-senador José 
Agripino Maia na ação, enviou nota 

ao AGORA RN, nesta sexta-feira 17, 
explicando que a acusação é basea-
da em dados compartilhados pelo 
Conselho de Controle de Atividades 
Financeira (COAF) com o Ministério 
Público Federal, aos quais a defesa 
vem, incansavelmente, buscando 
acesso integral, sem êxito.  

Fabrízio Feliciano informou que 
a denúncia foi oferecida pelo MPF 
à justiça federal em 2018. “Quanto à 
denúncia apresentada pelo Ministé-
rio Público Federal contra o ex-Sena-
dor José Agripino Maia, de que exis-
tiria, vinculado ao seu gabinete, um 
caso de funcionário fantasma, vimos 
deixar claro o seguinte: Trata-se da 
alegação de um fato que teria ocorri-
do até o ano de 2016, cuja denúncia 
fora oferecida em 2018”.

E acrescenta: “A acusação é ba-
seada em dados compartilhados 
pelo COAF com o Ministério Públi-
co Federal, aos quais a defesa vem, 
incansavelmente, buscando acesso 
integral, sem êxito, por entender que 
a narrativa contida na acusação está 
absolutamente equivocada, além 
de inexistir nos autos do processo, 
quanto ao referido compartilhamen-
to, a comprovação das formalidades 
legais exigidas pelo Supremo Tribu-
nal Federal, o que implica inaceitável 
prejuízo ao direito de defesa”.

O advogado a� rmou com vee-
mência que o ex-senador refuta a 
acusação de ter contratado servido-
res fantasmas para atuarem em seu 
gabinete. “Com relação ao mérito, o 
ex-Senador José Agripino Maia refu-
ta veementemente a acusação de ter 
contratado funcionário fantasma pa-
ra o seu gabinete enquanto Senador 
da República. Registre-se que as in-
terpretações lançadas pela acusação 
são inconciliáveis com a trajetória de 
quem, após ser prefeito, governador 
por dois mandatos e senador por 
quatro, jamais teve qualquer desa-
provação em suas contas. Por � m, o 
ex-Senador rea� rma a sua con� ança 
na Justiça”, conclui nota redigida pe-
lo advogado Fabrízio Feliciano. 

Justiça Federal recebe 
denúncia crime contra o 
ex-senador José Agripino

JOSÉ ALDENIR 

O ex-senador refuta a acusação de ter contratado servidores fantasmas

ATUAÇÃO | Ministério Público 
Federal acusou Agripino 
Maia de contratar servidor 
fantasma na época em que 
atuou como senador da 
República
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Recomendado saúde para todos
Depois de tomar as três vacinas da 

covid-19, ontem tomei a vacina da gri-
pe in� uenza. Com esta foto, a intenção 
é que você que ainda não tomou tome 
todas as vacinas possíveis para que pos-
samos tirar a covid e esta gripe que está 
chegando e também violenta do nosso 
RN. Vamos entrar 2022 100% vacinados.

Luiz Almir
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Traçar um roteiro turístico em 
que o principal atrativo seja 
pequenos empreendimentos 

produtores de cerveja artesanal para 
fomentar a venda dos produtos, am-
pliar a lucratividade das empresas e 
estimular a interiorização do turis-
mo. Esses são alguns dos objetivos 
da estruturação da Rota da Cerveja 
Potiguar, um circuito de visitação 
às cervejarias artesanais instaladas 
no estado, lançado pelo Sebrae-RN 
na terça-feira 14 para empresas de 
receptivo, empresários e imprensa 
especializada em turismo.

A integração com turismo é uma 
forte tendência e é vista com entu-
siasmo pelos segmentos. Dados do 
2º Censo Cervejarias Independentes, 
realizado pelo Sebrae em parceria 
com a Associação Brasileira da Cer-
veja Artesanal (Abracerva) indicam 
que a tendência de integrar cerveja-
rias ao turismo já atinge quase 50% 
dos empreendimentos do setor. Por 
isso, o Rio Grande do Norte está pro-
pondo a criação desse roteiro como 

forma de aquecer as vendas das cer-
vejas artesanais e, ao mesmo tempo, 
de criar um novo atrativo turístico 
com a visita dos empreendimentos 
instalados em regiões urbanas e ru-
rais do estado.

A primeira etapa da estrutura-
ção do roteiro foi de mapeamento 
e diagnóstico das empresas. Foram 
feitos um levantamento e uma visita 
técnica às cervejarias já atendidas 
pela instituição e que constam no 
Catálogo das Cervejas Artesanais 
do Rio Grande do Norte impresso e 
no Portal https://digital.rn.sebrae.
com.br/conteudos/ebook/rota-da-
-cerveja-potiguar. Essas empresas já 
haviam participado de consultorias e 
orientações sobre adequação sanitá-
ria e os procedimentos para implan-
tação, regularização e formalização, 
oriundas do projeto Transforma 
RN, desenvolvido em parceria com 
a Agência Brasileira de Desenvolvi-
mento Industrial (ABDI).

Para o diretor superintendente 
do Sebrae-RN, José Ferreira de Melo 
Neto, não existe segmento mais re-
presentativo da pequena empresa do 
que as cervejarias artesanais com pe-
quenas fábricas e as di� culdades ine-
rentes ao produto, que busca ampliar 
cada vez mais o seu mercado. “Que-
remos apoiar e nos aproximar ainda 
mais desse segmento que considera-
mos muito importante no contexto 
do turismo. É um produto novo para 
o turismo, um nicho importante a ser 
explorado pelo turismo, resgatando 
histórias e tradições do nosso estado 

também para o turista que vem nos 
visitar, quer conhecer e consumir as 
nossas cervejas”, a� rma Melo.

A empresária e vice-presidente 
do Sindicato da Empresas de Turis-
mo do RN - Sindetur, Decca Bolonha, 
elogiou a iniciativa do Sebrae no Rio 
Grande do Norte, acreditando que 
a aproximação entre os pequenos 
produtores de cervejas artesanais e o 
trade turístico, sobretudo no turismo 
de sol e mar e também no interior do 
estado. “À exemplo das cachaças ar-
tesanais, as cervejas é um nicho mui-
to importante, principalmente para 
atrair turistas, que é um consumidor 
em potencial. Oferecer ao visitante a 
oportunidade de conhecer a produ-
ção da cerveja artesanal e apreciar 
uma degustação é muito importante, 

porque muitas pessoas têm curiosi-
dade de saber como se faz uma boa 
cerveja artesanal”, avalia.

Proprietária da empresa de re-
ceptivo Potiguar Turismo, Decca Bo-
lonha, reconhece no Sebrae um gran-
de incentivador do turismo do Rio 
Grande do Norte, através do apoio 
aos pequenos negócios em cada seg-
mento. “Criar um roteiro de visitação 
às cervejarias artesanais instaladas 
no estado, a partir de uma jornada 
de mais de um mil quilômetros de es-
trada, saindo da capital até o interior 
do estado, é uma iniciativa bastante 
louvável e que só engrandece o nosso 
setor”, conclui a empresária.

O diretor técnico do Sebrae-RN, 
João Hélio Cavalcanti, destacou que a 
estratégia das cervejarias artesanais 

integradas aos roteiros turísticos é 
o pontapé inicial para a efetiva inte-
riorização do turismo no Rio Grande 
do Norte. “Essa iniciativa inovadora 
vai no movimento do Geoparque 
Seridó e tantos outros destinos com 
potencial para integrar essa rota, que 
certamente trará grandes benefícios 
ao turismo do RN e às próprias cer-
vejarias artesanais”, avalia João Hélio, 
acreditando que será necessário que 
prevaleça o espírito do associativis-
mo e da união para o fortalecimento 
da cadeia.

Os objetivos principais da Rota 
da Cerveja Potiguar é contribuir 
para a inovação da oferta e a inte-
riorização do turismo, aproximando 
comercialmente os dois segmentos, 
que detêm grande potencial de ge-
ração de renda, oportunizando mais 
opções de atividades e, consequente-
mente, aumentando o tempo de per-
manência dos visitantes no destino 
Rio Grande do Norte.

A Rota da Cerveja Potiguar é uma 
ação coordenada pela Unidade de 
Desenvolvimento Setorial do Sebrae-
-RN, através do Setorial da Indústria 
de Alimentos e Bebidas e de Turismo, 
que, para estruturação do roteiro, 
está orientando os agentes e o mer-
cado do turismo, especialmente as 
empresas que atuam no receptivo, a 
integrar em seus serviços e roteiros 
às cervejarias. Participam da ação as 
cervejarias atendidas pelo Sebrae e 
que possuem o registro no Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA).

Rota da Cerveja Potiguar incrementa  
turismo de experiência no estado
NOVIDADE | A ideia é integrar 
pequenas cervejarias 
artesanais em um roteiro 
turístico e ampliar as opções 
para interiorização do 
turismo no RN. O projeto 
foi lançado para empresas 
de receptivo e imprensa 
especializada no turismo

JOÃO GILBERTO

Roteiro partiu de mapeamento e diagnóstico das empresas cervejeiras

Ceasa
Muitas reclamações de cami-
nhoneiros que frequentam a 
Ceasa, pois estão cobrando oi-
tenta reais por uma pernoite, 
mesmo assim o caminhão � ca 
no escuro; quem não paga, 
� ca o caminhão � ca exposto a 
furto do lado de fora.

CPI da covid-19 
Depois de responsabilizar 

Consórcio Nordeste, secre-
tario de Saude do Estado e 
alguns agentes publicos, a CPI 
da COVID na ALRN pede indi-
ciamento da Governadora Fa-
tima Bezerra e do Governador 
da Bahia, o Governo diz que 
os que fazem oposição na As-
sembleia estão usando a CPI 
de maneira de tirar vantagem 
politica, na verdade o que a 
população quer é saber aonde 
está e quando será devolvido 

os R$ 4,8 milhões do RN.

Cassinos
Existe na Camara Fede-

ral, projeto de lei 442/91, que 
legaliza os jogos em todo 
Brasil, inclusive abertura de 
Cassinos, é inegavel que isto 
gera emprego e renda, mas 
também existe margem para 
fraudes, excesso de bebidas, 
drogas e outras coisas erra-
das, projeto será votado em 
fevereiro de 2022.

Interdição
Prefeitura de Natal inter-

dita o patio de food-trucks na 
Praia de Ponta Negra, a Pre-
feitura alega está cumprindo  
as normas de organização 
e os vendedores reclamam 
da perseguição do direito de 
ganhar o seu sustento com 
dignidade

Visita O povo no Rádio
Recebi, ontem, uma ouvinte 

especial do Programa o Povo no Ra-
dio/96FM, a Senhora Wilma, mora-
dora e ouvinte assidua do programa 
na Finlandia, a mesma encontra-se 
de ferias em Natal e fez questão de 
conhecer o comunicador Luiz Al-
mir, uma foto para eternidade.

Urbana
Moradores da Avenida Guadalu-

pe/Panatis 3, proximo ao campo de 
futebol e ao clube de mães, reclamam 
de um grande lixão dentro do campo 
de futebol, trazendo trasntorno e mau 
cheiro aos moradores, comuniquei o 
caso ao Senhor Salustino da Urbana, 
que � cou de tomar as providencias 
hoje.

Área de lazer do Panatis
Por tres dias seguidos, a Arvore de 

Natal da Area de Lazer do Panatis, vinha 
dando problema, demorando a acender, 

cobrei dos amigos da Semsur que man-
dou uma equipe ao local e foi preciso a 
parceria da COSERN para que o caso 
fosse resolvido! Obrigado!!!

Blitz
Secretario de Segurança Coronel 

Araujo e comandante Alarico, avisam 
que de agora até festa de reis haverá 
blitz diariamente em toda entrada e 
saida de Natal e em todo percusso de 
praia e areas turisticas do Estado, por-
tanto evitem dirgir em alta velocidade 
ou sob efeito de alcool, as punições se-
rão rigidas.
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RN terá nova fábrica de cerâmicas
INVESTIMENTO | Presente 
em outros estados, Grupo 
Fragnani escolhe RN para 
sediar nova produção no 
Centro Industrial Avançado 
de Macaíba (CIA)

A governadora Fátima Bezerra 
discutiu na tarde desta quin-
ta-feira 16 sobre a instalação 

de uma fábrica do Grupo Fragnani 
Cerâmicas no estado. O grupo, com 
fábricas presentes nos estados de São 
Paulo e Bahia, chega ao Rio Grande 
do Norte com objetivo de se aproxi-
mar ainda mais da região Nordeste e 
atender uma crescente demanda de 
produtos cerâmicos.

A empresa será a 20ª instalada no 
Centro Industrial Avançado de Ma-
caíba, após o trabalho de revitaliza-
ção da área e aplicação de incentivos 

� scais para empresas, concretizado 
na atual gestão. “O Proedi tem se 
revelado instrumento atrativo para 
a promoção do desenvolvimento 
econômico do nosso estado. É com 
muito prazer que dou boas-vindas ao 
Grupo Fragnani, que vai contribuir 
ainda mais com crescimento do RN, 
principalmente na geração de em-
prego”, disse a governadora Fátima 
Bezerra, que completou: “o RN é líder 
na produção energética nacional e 
assume protagonismo na diversi� ca-
ção das matrizes energéticas, o que 
torna o estado ainda mais atrativo 
para empresas.”

Para o diretor superintendente 
do Grupo Fragnani, Fernando Car-
doso, a chegada ao Rio Grande do 
Norte também pode incluir um futu-
ro projeto inovador ligado a energias 
renováveis. “Temos objetivo de trazer 
ainda mais inovação, com um siste-
ma de produção diferenciada a seco 

do porcelanato, utilizando o sistema 
de placas solares, o que pode reduzir 
o custo do produto. Vamos colocar 
em prática na Bahia e o objetivo é 
levar para o Rio Grande do Norte em 
grande escala”, explicou.

Também participaram da reu-
nião pelo Grupo Fragnani, o diretor 
comercial Durval Cardoso; o asses-
sor jurídico, Daniel Maia; o gerente 
executivo, Emerson Boava. Acompa-
nharam a governadora: a secretária 
adjunta Socorro Batista (GAC); o 
procurador geral Luiz Antônio Ma-
rinho; Jaime Calado e Silvio Torquato 
(secretário e secretário adjunto da 
SEDEC), Leon Aguiar (diretor do 
Idema), Neil Armstrong (Set), Flau-
bert Torquato (chefe de gabinete da 
Seplan).

O Grupo Fragnani possui três 
indústrias cerâmicas: Tecnogres e 
Incenor, instaladas em Dias d’Ávila, 
na Bahia, e a empresa sede Incefra, 

localizada em Cordeirópolis, em São 
Paulo. Além da Mineradora Água 
Branca, que foi criada para suprir 
a demanda de matéria prima da 
Incefra. As marcas desenvolvem 
produtos com formatos mais ade-
quados ao mercado, maior velocida-
de de aplicação, melhor estética de 
assentamento e menores perdas. É 
considerado o 8º maior produtor de 
revestimentos cerâmicos do mun-
do, segundo dados divulgados em 
outubro de 2020 pela revista Cera-
mic World Review.

Ao todo, 67 novas empresas fo-
ram cadastradas desde a criação do 
novo Programa. Criado em 2019 na 
gestão da governadora, professora 
Fátima Bezerra, o Proedi visa desen-
volver a atividade industrial no Rio 
Grande do Norte. Assim como outros 
incentivos criados ou modernizados 
pelo Estado, o Programa tem como 
uma de suas metas a interiorização 

do desenvolvimento econômico, fo-
mentando o crescimento industrial 
nas 10 regiões do estado.   

A redução na carga tributária 
permite às empresas bene� ciárias a 
realização de novos investimentos, 
favorecendo o aumento na produti-
vidade e a expansão de mercado.

O Centro Industrial Avançado 
(CIA) localizado no município de 
Macaíba, compõe atualmente, jun-
tamente com Distrito Industrial de 
Natal (DIN), o Programa de Áreas 
Industriais, ambos com característi-
cas de infraestrutura similares e de 
fácil acesso às grandes rodovias. O 
Centro Industrial Avançado (CIA) de 
Macaíba é do Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte e estava parado 
há alguns anos, sem movimentação 
e, a atual gestão quando assumiu, de-
terminou como meta fazer com que 
o CIA voltasse ao seu funcionamento 
total.

É momento de enfeitar os am-
bientes e presentear as pes-
soas queridas e para que isso 

seja feito em segurança e sem pro-
blemas, o Instituto de Pesos e Medi-
das do Rio Grande do Norte (IPEM/
RN), órgão delegado do Inmetro, 
� scaliza se as luminárias natalinas, 
brinquedos e bicicletas infantis 
vendidas no comércio atendem aos 
requisitos de segurança e qualidade 
estabelecidos nos regulamentos do 
Instituto. 

A Operação Especial de Natal foi 
realizada em todo o Brasil, no perío-
do de 06 a 10 de dezembro, e no Rio 

Grande do Norte � scalizou 3180 itens 
em mais de vinte estabelecimentos 
comerciais de Natal e Parnamirim. 
Foram encontradas 102 luminárias 
natalinas, brinquedos e bicicletas de 
uso infantil irregulares. Nesse caso, 
o estabelecimento comercial e o fa-
bricante serão autuados e poderão 
sofrer multa.  

O consumidor também pode � -
car atento no momento da compra 
e veri� car quais as informações obri-
gatórias e os requisitos especí� cos 
para comercialização de luminárias 
natalinas, brinquedos e bicicletas 
infantis. 

Confira:
Nas luminárias natalinas, tam-

bém conhecidas como piscas-piscas, 
é preciso � car atento à existência 
do selo Inmetro nos plugues. Na 
embalagem também é necessária a 
existência, em português, de infor-
mações como: nome ou marca do fa-
bricante/importador, a tensão a que 
se destinam em volt (V) e a potência 
máxima do conjunto em watt (W).

Brinquedos destinados a crian-
ças de até 14 anos, por exemplo, são 
compulsoriamente certi� cados e por 
isso, devem conter o selo do Inmetro, 
que garante que os itens foram ava-

liados em diversos itens de seguran-
ça como toxidade, in� amabilidade, 
se existem partes cortantes ou outro 
componente que ponha em risco a 
saúde da criança. A indicação da fai-
xa etária a qual o produto se destina 
também é obrigatória. 

Nas bicicletas infantis, além da 
presença obrigatória do selo do In-
metro, deve-se observar se a altura 
máxima do selim (assento) está entre 
435 mm e 635 mm, que é a especi� -
cação para este tipo de produto. As 
etiquetas ou embalagens devem aler-
tar de forma e� caz sobre os riscos 
decorrentes do seu uso e a forma de 

evitá-los. Os itens devem exibir, ain-
da, a resistência mecânica e a estabi-
lidade, o sistema de freio e o informe 
“ATENÇÃO! Não utilizar na via públi-
ca sem a supervisão de um adulto”.

Caso encontre alguma irregula-
ridade nos referentes as luminárias 
natalinas, brinquedos e bicicletas 
infantis registre sua denúncia na 
Ouvidoria do IPEM/RN pelo: 0800-
281-4054 (ligação gratuita), ouvi-
doriaipem.rn@gmail.com ou pelo 
whatsapp (84) 3222.9079 e 98147-
9433. Também é possível fazer de-
núncias e solicitações pelo portal 
Fala.Br (https://falabr.cgu.gov.br/).

IPEM fiscaliza mais de três mil luminárias natalinas e brinquedos
PESOS E MEDIDAS

SANDRO MENEZES/ASSECOM

Governadora Fátima Bezerra lembrou que “RN é líder na produção energética nacional e assume protagonismo na diversifi cação das matrizes energéticas, o que torna o estado ainda mais atrativo para empresas”



A VOZ DO POVO @comunicadorluizalmir 
verluizalmir@gmail.com

Recomendado saúde para todos
Depois de tomar as três vacinas da 

covid-19, ontem tomei a vacina da gri-
pe in� uenza. Com esta foto, a intenção 
é que você que ainda não tomou tome 
todas as vacinas possíveis para que pos-
samos tirar a covid e esta gripe que está 
chegando e também violenta do nosso 
RN. Vamos entrar 2022 100% vacinados.

Luiz Almir
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Traçar um roteiro turístico em 
que o principal atrativo seja 
pequenos empreendimentos 

produtores de cerveja artesanal para 
fomentar a venda dos produtos, am-
pliar a lucratividade das empresas e 
estimular a interiorização do turis-
mo. Esses são alguns dos objetivos 
da estruturação da Rota da Cerveja 
Potiguar, um circuito de visitação 
às cervejarias artesanais instaladas 
no estado, lançado pelo Sebrae-RN 
na terça-feira 14 para empresas de 
receptivo, empresários e imprensa 
especializada em turismo.

A integração com turismo é uma 
forte tendência e é vista com entu-
siasmo pelos segmentos. Dados do 
2º Censo Cervejarias Independentes, 
realizado pelo Sebrae em parceria 
com a Associação Brasileira da Cer-
veja Artesanal (Abracerva) indicam 
que a tendência de integrar cerveja-
rias ao turismo já atinge quase 50% 
dos empreendimentos do setor. Por 
isso, o Rio Grande do Norte está pro-
pondo a criação desse roteiro como 

forma de aquecer as vendas das cer-
vejas artesanais e, ao mesmo tempo, 
de criar um novo atrativo turístico 
com a visita dos empreendimentos 
instalados em regiões urbanas e ru-
rais do estado.

A primeira etapa da estrutura-
ção do roteiro foi de mapeamento 
e diagnóstico das empresas. Foram 
feitos um levantamento e uma visita 
técnica às cervejarias já atendidas 
pela instituição e que constam no 
Catálogo das Cervejas Artesanais 
do Rio Grande do Norte impresso e 
no Portal https://digital.rn.sebrae.
com.br/conteudos/ebook/rota-da-
-cerveja-potiguar. Essas empresas já 
haviam participado de consultorias e 
orientações sobre adequação sanitá-
ria e os procedimentos para implan-
tação, regularização e formalização, 
oriundas do projeto Transforma 
RN, desenvolvido em parceria com 
a Agência Brasileira de Desenvolvi-
mento Industrial (ABDI).

Para o diretor superintendente 
do Sebrae-RN, José Ferreira de Melo 
Neto, não existe segmento mais re-
presentativo da pequena empresa do 
que as cervejarias artesanais com pe-
quenas fábricas e as di� culdades ine-
rentes ao produto, que busca ampliar 
cada vez mais o seu mercado. “Que-
remos apoiar e nos aproximar ainda 
mais desse segmento que considera-
mos muito importante no contexto 
do turismo. É um produto novo para 
o turismo, um nicho importante a ser 
explorado pelo turismo, resgatando 
histórias e tradições do nosso estado 

também para o turista que vem nos 
visitar, quer conhecer e consumir as 
nossas cervejas”, a� rma Melo.

A empresária e vice-presidente 
do Sindicato da Empresas de Turis-
mo do RN - Sindetur, Decca Bolonha, 
elogiou a iniciativa do Sebrae no Rio 
Grande do Norte, acreditando que 
a aproximação entre os pequenos 
produtores de cervejas artesanais e o 
trade turístico, sobretudo no turismo 
de sol e mar e também no interior do 
estado. “À exemplo das cachaças ar-
tesanais, as cervejas é um nicho mui-
to importante, principalmente para 
atrair turistas, que é um consumidor 
em potencial. Oferecer ao visitante a 
oportunidade de conhecer a produ-
ção da cerveja artesanal e apreciar 
uma degustação é muito importante, 

porque muitas pessoas têm curiosi-
dade de saber como se faz uma boa 
cerveja artesanal”, avalia.

Proprietária da empresa de re-
ceptivo Potiguar Turismo, Decca Bo-
lonha, reconhece no Sebrae um gran-
de incentivador do turismo do Rio 
Grande do Norte, através do apoio 
aos pequenos negócios em cada seg-
mento. “Criar um roteiro de visitação 
às cervejarias artesanais instaladas 
no estado, a partir de uma jornada 
de mais de um mil quilômetros de es-
trada, saindo da capital até o interior 
do estado, é uma iniciativa bastante 
louvável e que só engrandece o nosso 
setor”, conclui a empresária.

O diretor técnico do Sebrae-RN, 
João Hélio Cavalcanti, destacou que a 
estratégia das cervejarias artesanais 

integradas aos roteiros turísticos é 
o pontapé inicial para a efetiva inte-
riorização do turismo no Rio Grande 
do Norte. “Essa iniciativa inovadora 
vai no movimento do Geoparque 
Seridó e tantos outros destinos com 
potencial para integrar essa rota, que 
certamente trará grandes benefícios 
ao turismo do RN e às próprias cer-
vejarias artesanais”, avalia João Hélio, 
acreditando que será necessário que 
prevaleça o espírito do associativis-
mo e da união para o fortalecimento 
da cadeia.

Os objetivos principais da Rota 
da Cerveja Potiguar é contribuir 
para a inovação da oferta e a inte-
riorização do turismo, aproximando 
comercialmente os dois segmentos, 
que detêm grande potencial de ge-
ração de renda, oportunizando mais 
opções de atividades e, consequente-
mente, aumentando o tempo de per-
manência dos visitantes no destino 
Rio Grande do Norte.

A Rota da Cerveja Potiguar é uma 
ação coordenada pela Unidade de 
Desenvolvimento Setorial do Sebrae-
-RN, através do Setorial da Indústria 
de Alimentos e Bebidas e de Turismo, 
que, para estruturação do roteiro, 
está orientando os agentes e o mer-
cado do turismo, especialmente as 
empresas que atuam no receptivo, a 
integrar em seus serviços e roteiros 
às cervejarias. Participam da ação as 
cervejarias atendidas pelo Sebrae e 
que possuem o registro no Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA).

Rota da Cerveja Potiguar incrementa  
turismo de experiência no estado
NOVIDADE | A ideia é integrar 
pequenas cervejarias 
artesanais em um roteiro 
turístico e ampliar as opções 
para interiorização do 
turismo no RN. O projeto 
foi lançado para empresas 
de receptivo e imprensa 
especializada no turismo

JOÃO GILBERTO

Roteiro partiu de mapeamento e diagnóstico das empresas cervejeiras

Ceasa
Muitas reclamações de cami-
nhoneiros que frequentam a 
Ceasa, pois estão cobrando oi-
tenta reais por uma pernoite, 
mesmo assim o caminhão � ca 
no escuro; quem não paga, 
� ca o caminhão � ca exposto a 
furto do lado de fora.

CPI da covid-19 
Depois de responsabilizar 

Consórcio Nordeste, secre-
tario de Saude do Estado e 
alguns agentes publicos, a CPI 
da COVID na ALRN pede indi-
ciamento da Governadora Fa-
tima Bezerra e do Governador 
da Bahia, o Governo diz que 
os que fazem oposição na As-
sembleia estão usando a CPI 
de maneira de tirar vantagem 
politica, na verdade o que a 
população quer é saber aonde 
está e quando será devolvido 

os R$ 4,8 milhões do RN.

Cassinos
Existe na Camara Fede-

ral, projeto de lei 442/91, que 
legaliza os jogos em todo 
Brasil, inclusive abertura de 
Cassinos, é inegavel que isto 
gera emprego e renda, mas 
também existe margem para 
fraudes, excesso de bebidas, 
drogas e outras coisas erra-
das, projeto será votado em 
fevereiro de 2022.

Interdição
Prefeitura de Natal inter-

dita o patio de food-trucks na 
Praia de Ponta Negra, a Pre-
feitura alega está cumprindo  
as normas de organização 
e os vendedores reclamam 
da perseguição do direito de 
ganhar o seu sustento com 
dignidade

Visita O povo no Rádio
Recebi, ontem, uma ouvinte 

especial do Programa o Povo no Ra-
dio/96FM, a Senhora Wilma, mora-
dora e ouvinte assidua do programa 
na Finlandia, a mesma encontra-se 
de ferias em Natal e fez questão de 
conhecer o comunicador Luiz Al-
mir, uma foto para eternidade.

Urbana
Moradores da Avenida Guadalu-

pe/Panatis 3, proximo ao campo de 
futebol e ao clube de mães, reclamam 
de um grande lixão dentro do campo 
de futebol, trazendo trasntorno e mau 
cheiro aos moradores, comuniquei o 
caso ao Senhor Salustino da Urbana, 
que � cou de tomar as providencias 
hoje.

Área de lazer do Panatis
Por tres dias seguidos, a Arvore de 

Natal da Area de Lazer do Panatis, vinha 
dando problema, demorando a acender, 

cobrei dos amigos da Semsur que man-
dou uma equipe ao local e foi preciso a 
parceria da COSERN para que o caso 
fosse resolvido! Obrigado!!!

Blitz
Secretario de Segurança Coronel 

Araujo e comandante Alarico, avisam 
que de agora até festa de reis haverá 
blitz diariamente em toda entrada e 
saida de Natal e em todo percusso de 
praia e areas turisticas do Estado, por-
tanto evitem dirgir em alta velocidade 
ou sob efeito de alcool, as punições se-
rão rigidas.
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RN terá nova fábrica de cerâmicas
INVESTIMENTO | Presente 
em outros estados, Grupo 
Fragnani escolhe RN para 
sediar nova produção no 
Centro Industrial Avançado 
de Macaíba (CIA)

A governadora Fátima Bezerra 
discutiu na tarde desta quin-
ta-feira 16 sobre a instalação 

de uma fábrica do Grupo Fragnani 
Cerâmicas no estado. O grupo, com 
fábricas presentes nos estados de São 
Paulo e Bahia, chega ao Rio Grande 
do Norte com objetivo de se aproxi-
mar ainda mais da região Nordeste e 
atender uma crescente demanda de 
produtos cerâmicos.

A empresa será a 20ª instalada no 
Centro Industrial Avançado de Ma-
caíba, após o trabalho de revitaliza-
ção da área e aplicação de incentivos 

� scais para empresas, concretizado 
na atual gestão. “O Proedi tem se 
revelado instrumento atrativo para 
a promoção do desenvolvimento 
econômico do nosso estado. É com 
muito prazer que dou boas-vindas ao 
Grupo Fragnani, que vai contribuir 
ainda mais com crescimento do RN, 
principalmente na geração de em-
prego”, disse a governadora Fátima 
Bezerra, que completou: “o RN é líder 
na produção energética nacional e 
assume protagonismo na diversi� ca-
ção das matrizes energéticas, o que 
torna o estado ainda mais atrativo 
para empresas.”

Para o diretor superintendente 
do Grupo Fragnani, Fernando Car-
doso, a chegada ao Rio Grande do 
Norte também pode incluir um futu-
ro projeto inovador ligado a energias 
renováveis. “Temos objetivo de trazer 
ainda mais inovação, com um siste-
ma de produção diferenciada a seco 

do porcelanato, utilizando o sistema 
de placas solares, o que pode reduzir 
o custo do produto. Vamos colocar 
em prática na Bahia e o objetivo é 
levar para o Rio Grande do Norte em 
grande escala”, explicou.

Também participaram da reu-
nião pelo Grupo Fragnani, o diretor 
comercial Durval Cardoso; o asses-
sor jurídico, Daniel Maia; o gerente 
executivo, Emerson Boava. Acompa-
nharam a governadora: a secretária 
adjunta Socorro Batista (GAC); o 
procurador geral Luiz Antônio Ma-
rinho; Jaime Calado e Silvio Torquato 
(secretário e secretário adjunto da 
SEDEC), Leon Aguiar (diretor do 
Idema), Neil Armstrong (Set), Flau-
bert Torquato (chefe de gabinete da 
Seplan).

O Grupo Fragnani possui três 
indústrias cerâmicas: Tecnogres e 
Incenor, instaladas em Dias d’Ávila, 
na Bahia, e a empresa sede Incefra, 

localizada em Cordeirópolis, em São 
Paulo. Além da Mineradora Água 
Branca, que foi criada para suprir 
a demanda de matéria prima da 
Incefra. As marcas desenvolvem 
produtos com formatos mais ade-
quados ao mercado, maior velocida-
de de aplicação, melhor estética de 
assentamento e menores perdas. É 
considerado o 8º maior produtor de 
revestimentos cerâmicos do mun-
do, segundo dados divulgados em 
outubro de 2020 pela revista Cera-
mic World Review.

Ao todo, 67 novas empresas fo-
ram cadastradas desde a criação do 
novo Programa. Criado em 2019 na 
gestão da governadora, professora 
Fátima Bezerra, o Proedi visa desen-
volver a atividade industrial no Rio 
Grande do Norte. Assim como outros 
incentivos criados ou modernizados 
pelo Estado, o Programa tem como 
uma de suas metas a interiorização 

do desenvolvimento econômico, fo-
mentando o crescimento industrial 
nas 10 regiões do estado.   

A redução na carga tributária 
permite às empresas bene� ciárias a 
realização de novos investimentos, 
favorecendo o aumento na produti-
vidade e a expansão de mercado.

O Centro Industrial Avançado 
(CIA) localizado no município de 
Macaíba, compõe atualmente, jun-
tamente com Distrito Industrial de 
Natal (DIN), o Programa de Áreas 
Industriais, ambos com característi-
cas de infraestrutura similares e de 
fácil acesso às grandes rodovias. O 
Centro Industrial Avançado (CIA) de 
Macaíba é do Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte e estava parado 
há alguns anos, sem movimentação 
e, a atual gestão quando assumiu, de-
terminou como meta fazer com que 
o CIA voltasse ao seu funcionamento 
total.

É momento de enfeitar os am-
bientes e presentear as pes-
soas queridas e para que isso 

seja feito em segurança e sem pro-
blemas, o Instituto de Pesos e Medi-
das do Rio Grande do Norte (IPEM/
RN), órgão delegado do Inmetro, 
� scaliza se as luminárias natalinas, 
brinquedos e bicicletas infantis 
vendidas no comércio atendem aos 
requisitos de segurança e qualidade 
estabelecidos nos regulamentos do 
Instituto. 

A Operação Especial de Natal foi 
realizada em todo o Brasil, no perío-
do de 06 a 10 de dezembro, e no Rio 

Grande do Norte � scalizou 3180 itens 
em mais de vinte estabelecimentos 
comerciais de Natal e Parnamirim. 
Foram encontradas 102 luminárias 
natalinas, brinquedos e bicicletas de 
uso infantil irregulares. Nesse caso, 
o estabelecimento comercial e o fa-
bricante serão autuados e poderão 
sofrer multa.  

O consumidor também pode � -
car atento no momento da compra 
e veri� car quais as informações obri-
gatórias e os requisitos especí� cos 
para comercialização de luminárias 
natalinas, brinquedos e bicicletas 
infantis. 

Confira:
Nas luminárias natalinas, tam-

bém conhecidas como piscas-piscas, 
é preciso � car atento à existência 
do selo Inmetro nos plugues. Na 
embalagem também é necessária a 
existência, em português, de infor-
mações como: nome ou marca do fa-
bricante/importador, a tensão a que 
se destinam em volt (V) e a potência 
máxima do conjunto em watt (W).

Brinquedos destinados a crian-
ças de até 14 anos, por exemplo, são 
compulsoriamente certi� cados e por 
isso, devem conter o selo do Inmetro, 
que garante que os itens foram ava-

liados em diversos itens de seguran-
ça como toxidade, in� amabilidade, 
se existem partes cortantes ou outro 
componente que ponha em risco a 
saúde da criança. A indicação da fai-
xa etária a qual o produto se destina 
também é obrigatória. 

Nas bicicletas infantis, além da 
presença obrigatória do selo do In-
metro, deve-se observar se a altura 
máxima do selim (assento) está entre 
435 mm e 635 mm, que é a especi� -
cação para este tipo de produto. As 
etiquetas ou embalagens devem aler-
tar de forma e� caz sobre os riscos 
decorrentes do seu uso e a forma de 

evitá-los. Os itens devem exibir, ain-
da, a resistência mecânica e a estabi-
lidade, o sistema de freio e o informe 
“ATENÇÃO! Não utilizar na via públi-
ca sem a supervisão de um adulto”.

Caso encontre alguma irregula-
ridade nos referentes as luminárias 
natalinas, brinquedos e bicicletas 
infantis registre sua denúncia na 
Ouvidoria do IPEM/RN pelo: 0800-
281-4054 (ligação gratuita), ouvi-
doriaipem.rn@gmail.com ou pelo 
whatsapp (84) 3222.9079 e 98147-
9433. Também é possível fazer de-
núncias e solicitações pelo portal 
Fala.Br (https://falabr.cgu.gov.br/).

IPEM fiscaliza mais de três mil luminárias natalinas e brinquedos
PESOS E MEDIDAS

SANDRO MENEZES/ASSECOM

Governadora Fátima Bezerra lembrou que “RN é líder na produção energética nacional e assume protagonismo na diversifi cação das matrizes energéticas, o que torna o estado ainda mais atrativo para empresas”
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Policiais civis da 5ª Delegacia 
Regional de Polícia de Ma-
cau deram cumprimento, na 

quinta-feira 16, a um mandado de 
prisão preventiva em desfavor de 
um homem com a idade de 23 anos. 

Ele foi detido, na cidade de Ma-
cau, pela suspeita da prática dos 
crimes de: trá� co de drogas, asso-
ciação para o trá� co e posse ilegal 
de arma de fogo de uso restrito.

O mandado foi expedido pela 
2ª vara da Comarca de Macau. 
Durante as diligências efetuadas 
pela PC, foram apreendidos, em 
posse do suspeito: um simulacro 

de arma - tipo fuzil, arma de fogo, 
porções de drogas, balança de pre-
cisão, caderno com anotações re-
ferentes ao trá� co de drogas e mo-
tocicleta. Ainda durante a ação, 
outro suspeito conseguiu fugir do 
cerco policial; entretanto, ele já foi 
identi� cado.

O suspeito foi conduzido até a 
delegacia e encaminhado ao sis-
tema prisional, onde � cará à dis-
posição da Justiça. A Polícia Civil 
solicita que a população continue 
enviando informações, de forma 
anônima, por meio do Disque De-
núncia 181.

Polícia Civil incinera mais de 
meia tonelada de entorpecentes
Policiais civis da Delegacia 

Especializada em Narcóti-
cos de Natal incineraram, 

nesta sexta-feira 17, mais de 584 
quilos de drogas, resultantes de 
356 apreensões realizadas pela Po-
lícia Civil do Rio Grande do Norte, 
Polícia Militar do Rio Grande do 

Norte e Polícia Rodoviária Federal. 
A ação aconteceu em uma fábrica 
de cerâmica no município de São 
Gonçalo do Amarante, com a pre-
sença de delegados e agentes da 
Polícia Civil do RN, além de repre-
sentantes do Ministério Público 
do Rio Grande do Norte, do Insti-

tuto Técnico-Cientí� co de Perícia 
e da Vigilância Sanitária.

A Polícia Civil solicita que a 
população continue enviando 
informações, de forma anônima, 
por meio do Disque Denúncia 181 
e/ou do número da DENARC: (84) 
98135-6050.

Preso acusado de tráfico 
de drogas em Macau

MANDADO BOA NOTÍCIA

DIVULGAÇÃO

Com o suspeito, policiais apreenderam até uma imitação de fuzilDestruição do material aconteceu em uma fábrica de cerâmica no município de São Gonçalo do Amarante

DIVULGAÇÃO

A Prefeitura de Natal emitiu no-
ta, no começo da noite desta 
sexta-feira 17, informando 

que devolverá à Justiça do Trabalho 
as instalações do antigo Hotel Par-
que da Costeira, que abrigava, desde 
maio de 2020, o Hospital Municipal 
de Campanha. Não foi informada a 
data da entrega do prédio.

Confira a nota:
“A Prefeitura Municipal do Natal 

comunica à população que, em fun-
ção de acordo de cessão celebrado 
com o Tribunal Regional do Trabalho 
da 21ª Região, irá devolver à gestão 
da Justiça Trabalhista, as instalações 
do antigo Hotel Parque da Costeira 
que, desde maio de 2020, vinham 
abrigando o Hospital Municipal de 

Campanha, montado pela Prefeitura, 
para internar e tratar pacientes infec-
tados pela Covid-19.

A cessão do antigo hotel pela 
Justiça do Trabalho ocorreu no pe-
ríodo mais crítico da pandemia. 
Havia naquele momento, demanda 
excessiva e pouca oferta de leitos 
para atendê-la, o que derivava em 
forte pressão sobre o sistema de 
saúde, tanto público como priva-
do, notadamente as UPAs que não 
dispunham de estrutura adequada 
para atender ao grande e crescente 
número de pacientes.

Diante desse quadro de extrema 
necessidade, a Prefeitura propôs 
e acordou com o TRT a utilização 
do desativado hotel para instalar o 
Hospital Municipal de Campanha, 
inicialmente aberto com 100 vagas 
de leitos clínicos e 20 de UTI — poste-
riormente, duplicados para 40 leitos 
de UTI.

Durante um ano e sete meses, o 
Hospital de Campanha atendeu qua-
se 3.500 pacientes de Covid, muitos 

deles vindos de outros municípios do 
RN, e até mesmo de outros Estados, 
como foi o caso dos pacientes de 
Manaus, transferidos para cá no pior 
período da doença naquele Estado. O 
Hospital prestou um serviço de quali-
dade, no atendimento aos pacientes, 

e, acima de tudo, desempenhou um 
papel fundamental e inestimável 
para salvar inúmeras vidas, ante os 
riscos causados pela Covid-19.

O cenário atual, felizmente, é 
muito diferente. Natal é uma das ci-
dades que mais avançou na vacina-

ção com mais de 85% da população 
em idade de vacinação já com duas 
doses aplicadas. Não há hoje pacien-
tes internados no Hospital de Cam-
panha com Covid. Os poucos casos 
que ainda precisam de internação 
têm sido atendidos no Hospital dos 
Pescadores. Os índices de transmis-
sibilidade atualmente estão em 0,65, 
quando o índice considerado seguro 
é de até 1.  

É, portanto, a hora reconhecida-
mente oportuna de procedermos a 
devolução das instalações do Hotel 
à Justiça Trabalhista, o que será feito 
dentro do trâmite devido. Todo o ma-
terial permanente e equipamentos 
serão realocados para outras unida-
des da rede municipal.

Mais oportuno ainda é o nosso 
reiterado e enfático agradecimento 
ao Tribunal Regional do Trabalho 
pela disponibilização do antigo Hotel 
Parque da Costeira, numa demons-
tração inequívoca de sensibilidade, 
solidariedade humana e de aguçado 
espírito público.”

Prefeitura de Natal entregará prédio 
usado como Hospital de Campanha
DESATIVADA | Unidade de 
socorro às vítimas da covid 
funcionava desde maio/2020

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Hospital de Campanha atendeu quase 3.500 pacientes de covid-19
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A Prefeitura Municipal de Mos-
soró segue modernizando 
os serviços públicos através 

da plataforma “Mossoró Digital”. Na 
manhã desta sexta-feira 17, o Muni-
cípio, através da Secretaria de Infra-
estrutura, Meio Ambiente, Urbanis-
mo e Serviços Urbanos (SEIMURB), 
avançou com o lançamento dos 
programas “Licenciamento Digital” e 
“Alvará Automático”.

A informatização dos serviços 
da Secretaria de Infraestrutura são 
marcos na gestão pública do Muni-
cípio. O “Licenciamento Digital” visa 
à desburocratização, facilitando às 
solicitações dos cidadãos ao Municí-
pio, tais como: emissões de certidões, 
alvarás, habite-se, dentre outros. 
Cerca de 100 tipos de processos para 
licenciamento urbanístico e ambien-
tal poderão ser solicitados por meio 
de plataforma on-line.

“São duas inovações que estamos 
implementando hoje em Mossoró. 
Primeiro, tornando os processos de 
forma digital, informatizando todos 

os serviços. O cidadão vai encontrar 
tudo digitalizado, não sendo mais 
necessário o uso do papel, com vá-
rias impressões. Para os pro� ssionais 
da engenharia, os construtores, é 
também avanço do ponto de vista da 
modernização que irá facilitar e pro-
mover o desenvolvimento do nosso 
município”, destacou o prefeito Ally-
son Bezerra.

O “Licenciamento Digital” repre-
sentará mais agilidade nas respostas 
à população, que poderá acompa-
nhar as etapas de suas demandas. 
“É um programa que está dentro do 
‘Mossoró Digital’ e vem contemplar 
todos os processos de licenciamento. 
São cerca de 100 processos que vão 
sair do âmbito físico para o digital, 
trazendo uma série de benefícios à 
população”, explicou Cleciano Re-
bouças, diretor executivo de Meio 
Ambiente e Urbanismo.

Na solenidade, ainda foi realizada 
a apresentação do “Alvará Automáti-
co”. A iniciativa foi regulamentada 
pelo prefeito Allyson Bezerra, que 

sancionou a lei nº 3.912 de 15 de de-
zembro de 2021.

“Estamos sancionando a lei do 
‘Alvará Automático’ que disponibili-
zará o documento de forma imediata 
para residências unifamiliares de até 
400 metros quadrados de forma au-
tomática. O cidadão irá dar entrada 

e preencher os requisitos conforme a 
legislação e instantaneamente o do-
cumento será emitido possibilitando 
que a obra seja logo iniciada”, esclare-
ceu Allyson Bezerra.

“A modernização é fundamental 
para o desenvolvimento do município, 
transformando o trabalho, a nossa ges-

tão. A partir de agora o construtor terá 
facilidade e agilidade com emissão do 
alvará de modo instantâneo. Isso é 
uma inovação importantíssima para 
o meio produtivo da construção civil, 
gerando mais obras e consequente-
mente mais empregos com a redução 
no tempo de espera pelo documento”, 
elencou Rodrigo Lima, secretário mu-
nicipal de Infraestrutura.

A iniciativa destrava uma série 
de procedimentos que antes deman-
davam muito tempo para retorno de 
respostas aos cidadãos que solicita-
vam os serviços. “O ‘Alvará Automá-
tico’ vem atender as necessidades 
do contribuinte, do construtor que 
quer tirar o documento e acabava 
esbarrando em questões burocráti-
cas, num processo demorado, lento. 
Nós, ao longo do ano, conseguimos 
reduzir os prazos, mas agora com o 
lançamento da novidade vamos au-
tomatizar todo o sistema e conceder 
uma licença imediatamente após o 
envio de toda documentação”, acres-
centou Cleciano Rebouças.

Com o objetivo de informar e 
sensibilizar a população sobre 
os problemas do trabalho in-

fantil, as secretarias municipais do 
Trabalho e Assistência Social (Sem-
tas) e Serviços Urbanos (Semsur), 
realizou nesta quinta-feira 16, uma 
ação Integrada de Prevenção e En-
frentamento ao Trabalho Infantil nas 
feiras livres da capital. A atividade 
aconteceu na feira livre do Panora-
ma, no bairro do Potengi, Zona Norte 
de Natal. 

A ação foi coordenada pela equi-
pe técnica do Programa de Erradica-
ção do Trabalho Infantil (PETI), com 
a participação dos pro� ssionais dos 
Centros de Referência Especializado 
de Assistência Social (Creas),  Serviço 
Especializado em Abordagem Social 
(Seas) Serviço de Proteção Social 
Básica (SPSBAS), Cadastro Único, 
Departamento de Quali� cação Pro-
� ssional e Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos (Semsur) e tem 
como objetivo garantir o direitos de 
crianças e adolescentes, dentre esses, 
o do não trabalho antes da idade per-

mitida em lei. 
De acordo com o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, é proibido 
o trabalho aos menores de 16 anos, 
exceto na condição de aprendizes dos 
14 aos 16 anos, assegurados seus direi-
tos previdenciários e trabalhistas e o 
acesso e frequência no ensino regular. 

O planejamento das ações estra-
tégicas nas feiras livres, foi elaborado 
levando em consideração a realida-
de municipal, estudos e análises de 
ações realizadas pelas equipes da 
Semtas nos anos anteriores, como 

explica a coordenadora do PETI, Ria-
ne Feitosa. 

“A ação intersetorial teve uma 
proposta socioeducativa, de apro-
ximação com a população, de sen-
sibilização acerca dos malefícios do 
trabalho infantil. Para tal, levamos a 
informação através de atividades lú-
dicas para as crianças e atrativas pa-
ra os adolescentes. E apresentamos 
os serviços e programas socioassis-
tenciais, que realizam acompanha-
mento familiar e que ofertam cursos 
e capacitação, existentes na Semtas. 

Levamos também pro� ssional do 
Cadastro Único para consulta e infor-
mações no local. Ações como essas 
são esclarecedoras e aproximam os 
usuários dos serviços!”

Durante a ação, os feirantes 
também foram comunicados sobre 
as condutas regidas pelo Estatuto 
da Criança e do adolescente (ECA) 
e sobre a proibição à exploração do 
trabalho infantil. As crianças e ado-
lescentes encontradas praticando 
serviços nas feiras e suas famílias 
foram cadastradas pela equipe do 

serviço especializado em abordagem 
social, visando a inserção e acompa-
nhamento das famílias aos serviços 
socioassistenciais do município.

De acordo com o titular da Sem-
tas, Adjuto Dias “A Secretaria Munici-
pal do Trabalho e Assistência Social 
está empenhada no enfrentamento 
das situações de Trabalho Infantil no 
município. Atendendo ao Termo de 
Cooperação Técnica entre Semtas e 
e Semsur, realizamos a ação “Feira 
Livres de Trabalho Infantil”, avaliada 
como muito proveitosa para crian-
cas, adolescentes, familiares e toda 
a população. Daremos continuidade 
a ações de prevenção e combate às 
violações de direitos!”, concluiu. 

O Termo de Cooperação Técnica 
foi assinado em 29 de junho, rea� r-
mou o compromisso, para a Erradi-
cação do Trabalho Infantil nas Feiras 
Livres de Natal, entre a Secretaria do 
Trabalho e Assistência Social (Sem-
tas) e a de Serviços Urbanos (Sem-
sur). 

A assinatura do Termo é um im-
portante marco para o município no 
avanço contra o trabalho infantil.  A 
partir do acordo � rmado, o municí-
pio atuará intensamente nas feiras 
livres de Natal a � m de garantir direi-
tos de crianças e adolescentes, den-
tre esses, o do não trabalho antes da 
idade permitida em lei. 

Ação Socioeducativa de enfrentamento ao 
trabalho infantil é promovida em feira livre 
SOCIAL | Atividade aconteceu 
na feira livre do Panorama, 
zona Norte de Natal. 

Prefeitura inova serviços com lançamento do 
“Licenciamento Digital” e “Alvará Automático”

MOSSORÓ

SEMTAS

Planejamento das ações estratégicas foi elaborado levando em consideração a realidade municipal, estudos e análises

CÉLIO DUARTE/PMM

Prefeito wAllyson Bezerra: “O cidadão irá dar entrada e preencher os requisitos”
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Policiais civis da 5ª Delegacia 
Regional de Polícia de Ma-
cau deram cumprimento, na 

quinta-feira 16, a um mandado de 
prisão preventiva em desfavor de 
um homem com a idade de 23 anos. 

Ele foi detido, na cidade de Ma-
cau, pela suspeita da prática dos 
crimes de: trá� co de drogas, asso-
ciação para o trá� co e posse ilegal 
de arma de fogo de uso restrito.

O mandado foi expedido pela 
2ª vara da Comarca de Macau. 
Durante as diligências efetuadas 
pela PC, foram apreendidos, em 
posse do suspeito: um simulacro 

de arma - tipo fuzil, arma de fogo, 
porções de drogas, balança de pre-
cisão, caderno com anotações re-
ferentes ao trá� co de drogas e mo-
tocicleta. Ainda durante a ação, 
outro suspeito conseguiu fugir do 
cerco policial; entretanto, ele já foi 
identi� cado.

O suspeito foi conduzido até a 
delegacia e encaminhado ao sis-
tema prisional, onde � cará à dis-
posição da Justiça. A Polícia Civil 
solicita que a população continue 
enviando informações, de forma 
anônima, por meio do Disque De-
núncia 181.

Polícia Civil incinera mais de 
meia tonelada de entorpecentes
Policiais civis da Delegacia 

Especializada em Narcóti-
cos de Natal incineraram, 

nesta sexta-feira 17, mais de 584 
quilos de drogas, resultantes de 
356 apreensões realizadas pela Po-
lícia Civil do Rio Grande do Norte, 
Polícia Militar do Rio Grande do 

Norte e Polícia Rodoviária Federal. 
A ação aconteceu em uma fábrica 
de cerâmica no município de São 
Gonçalo do Amarante, com a pre-
sença de delegados e agentes da 
Polícia Civil do RN, além de repre-
sentantes do Ministério Público 
do Rio Grande do Norte, do Insti-

tuto Técnico-Cientí� co de Perícia 
e da Vigilância Sanitária.

A Polícia Civil solicita que a 
população continue enviando 
informações, de forma anônima, 
por meio do Disque Denúncia 181 
e/ou do número da DENARC: (84) 
98135-6050.

Preso acusado de tráfico 
de drogas em Macau

MANDADO BOA NOTÍCIA

DIVULGAÇÃO

Com o suspeito, policiais apreenderam até uma imitação de fuzilDestruição do material aconteceu em uma fábrica de cerâmica no município de São Gonçalo do Amarante

DIVULGAÇÃO

A Prefeitura de Natal emitiu no-
ta, no começo da noite desta 
sexta-feira 17, informando 

que devolverá à Justiça do Trabalho 
as instalações do antigo Hotel Par-
que da Costeira, que abrigava, desde 
maio de 2020, o Hospital Municipal 
de Campanha. Não foi informada a 
data da entrega do prédio.

Confira a nota:
“A Prefeitura Municipal do Natal 

comunica à população que, em fun-
ção de acordo de cessão celebrado 
com o Tribunal Regional do Trabalho 
da 21ª Região, irá devolver à gestão 
da Justiça Trabalhista, as instalações 
do antigo Hotel Parque da Costeira 
que, desde maio de 2020, vinham 
abrigando o Hospital Municipal de 

Campanha, montado pela Prefeitura, 
para internar e tratar pacientes infec-
tados pela Covid-19.

A cessão do antigo hotel pela 
Justiça do Trabalho ocorreu no pe-
ríodo mais crítico da pandemia. 
Havia naquele momento, demanda 
excessiva e pouca oferta de leitos 
para atendê-la, o que derivava em 
forte pressão sobre o sistema de 
saúde, tanto público como priva-
do, notadamente as UPAs que não 
dispunham de estrutura adequada 
para atender ao grande e crescente 
número de pacientes.

Diante desse quadro de extrema 
necessidade, a Prefeitura propôs 
e acordou com o TRT a utilização 
do desativado hotel para instalar o 
Hospital Municipal de Campanha, 
inicialmente aberto com 100 vagas 
de leitos clínicos e 20 de UTI — poste-
riormente, duplicados para 40 leitos 
de UTI.

Durante um ano e sete meses, o 
Hospital de Campanha atendeu qua-
se 3.500 pacientes de Covid, muitos 

deles vindos de outros municípios do 
RN, e até mesmo de outros Estados, 
como foi o caso dos pacientes de 
Manaus, transferidos para cá no pior 
período da doença naquele Estado. O 
Hospital prestou um serviço de quali-
dade, no atendimento aos pacientes, 

e, acima de tudo, desempenhou um 
papel fundamental e inestimável 
para salvar inúmeras vidas, ante os 
riscos causados pela Covid-19.

O cenário atual, felizmente, é 
muito diferente. Natal é uma das ci-
dades que mais avançou na vacina-

ção com mais de 85% da população 
em idade de vacinação já com duas 
doses aplicadas. Não há hoje pacien-
tes internados no Hospital de Cam-
panha com Covid. Os poucos casos 
que ainda precisam de internação 
têm sido atendidos no Hospital dos 
Pescadores. Os índices de transmis-
sibilidade atualmente estão em 0,65, 
quando o índice considerado seguro 
é de até 1.  

É, portanto, a hora reconhecida-
mente oportuna de procedermos a 
devolução das instalações do Hotel 
à Justiça Trabalhista, o que será feito 
dentro do trâmite devido. Todo o ma-
terial permanente e equipamentos 
serão realocados para outras unida-
des da rede municipal.

Mais oportuno ainda é o nosso 
reiterado e enfático agradecimento 
ao Tribunal Regional do Trabalho 
pela disponibilização do antigo Hotel 
Parque da Costeira, numa demons-
tração inequívoca de sensibilidade, 
solidariedade humana e de aguçado 
espírito público.”

Prefeitura de Natal entregará prédio 
usado como Hospital de Campanha
DESATIVADA | Unidade de 
socorro às vítimas da covid 
funcionava desde maio/2020

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Hospital de Campanha atendeu quase 3.500 pacientes de covid-19
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A Prefeitura Municipal de Mos-
soró segue modernizando 
os serviços públicos através 

da plataforma “Mossoró Digital”. Na 
manhã desta sexta-feira 17, o Muni-
cípio, através da Secretaria de Infra-
estrutura, Meio Ambiente, Urbanis-
mo e Serviços Urbanos (SEIMURB), 
avançou com o lançamento dos 
programas “Licenciamento Digital” e 
“Alvará Automático”.

A informatização dos serviços 
da Secretaria de Infraestrutura são 
marcos na gestão pública do Muni-
cípio. O “Licenciamento Digital” visa 
à desburocratização, facilitando às 
solicitações dos cidadãos ao Municí-
pio, tais como: emissões de certidões, 
alvarás, habite-se, dentre outros. 
Cerca de 100 tipos de processos para 
licenciamento urbanístico e ambien-
tal poderão ser solicitados por meio 
de plataforma on-line.

“São duas inovações que estamos 
implementando hoje em Mossoró. 
Primeiro, tornando os processos de 
forma digital, informatizando todos 

os serviços. O cidadão vai encontrar 
tudo digitalizado, não sendo mais 
necessário o uso do papel, com vá-
rias impressões. Para os pro� ssionais 
da engenharia, os construtores, é 
também avanço do ponto de vista da 
modernização que irá facilitar e pro-
mover o desenvolvimento do nosso 
município”, destacou o prefeito Ally-
son Bezerra.

O “Licenciamento Digital” repre-
sentará mais agilidade nas respostas 
à população, que poderá acompa-
nhar as etapas de suas demandas. 
“É um programa que está dentro do 
‘Mossoró Digital’ e vem contemplar 
todos os processos de licenciamento. 
São cerca de 100 processos que vão 
sair do âmbito físico para o digital, 
trazendo uma série de benefícios à 
população”, explicou Cleciano Re-
bouças, diretor executivo de Meio 
Ambiente e Urbanismo.

Na solenidade, ainda foi realizada 
a apresentação do “Alvará Automáti-
co”. A iniciativa foi regulamentada 
pelo prefeito Allyson Bezerra, que 

sancionou a lei nº 3.912 de 15 de de-
zembro de 2021.

“Estamos sancionando a lei do 
‘Alvará Automático’ que disponibili-
zará o documento de forma imediata 
para residências unifamiliares de até 
400 metros quadrados de forma au-
tomática. O cidadão irá dar entrada 

e preencher os requisitos conforme a 
legislação e instantaneamente o do-
cumento será emitido possibilitando 
que a obra seja logo iniciada”, esclare-
ceu Allyson Bezerra.

“A modernização é fundamental 
para o desenvolvimento do município, 
transformando o trabalho, a nossa ges-

tão. A partir de agora o construtor terá 
facilidade e agilidade com emissão do 
alvará de modo instantâneo. Isso é 
uma inovação importantíssima para 
o meio produtivo da construção civil, 
gerando mais obras e consequente-
mente mais empregos com a redução 
no tempo de espera pelo documento”, 
elencou Rodrigo Lima, secretário mu-
nicipal de Infraestrutura.

A iniciativa destrava uma série 
de procedimentos que antes deman-
davam muito tempo para retorno de 
respostas aos cidadãos que solicita-
vam os serviços. “O ‘Alvará Automá-
tico’ vem atender as necessidades 
do contribuinte, do construtor que 
quer tirar o documento e acabava 
esbarrando em questões burocráti-
cas, num processo demorado, lento. 
Nós, ao longo do ano, conseguimos 
reduzir os prazos, mas agora com o 
lançamento da novidade vamos au-
tomatizar todo o sistema e conceder 
uma licença imediatamente após o 
envio de toda documentação”, acres-
centou Cleciano Rebouças.

Com o objetivo de informar e 
sensibilizar a população sobre 
os problemas do trabalho in-

fantil, as secretarias municipais do 
Trabalho e Assistência Social (Sem-
tas) e Serviços Urbanos (Semsur), 
realizou nesta quinta-feira 16, uma 
ação Integrada de Prevenção e En-
frentamento ao Trabalho Infantil nas 
feiras livres da capital. A atividade 
aconteceu na feira livre do Panora-
ma, no bairro do Potengi, Zona Norte 
de Natal. 

A ação foi coordenada pela equi-
pe técnica do Programa de Erradica-
ção do Trabalho Infantil (PETI), com 
a participação dos pro� ssionais dos 
Centros de Referência Especializado 
de Assistência Social (Creas),  Serviço 
Especializado em Abordagem Social 
(Seas) Serviço de Proteção Social 
Básica (SPSBAS), Cadastro Único, 
Departamento de Quali� cação Pro-
� ssional e Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos (Semsur) e tem 
como objetivo garantir o direitos de 
crianças e adolescentes, dentre esses, 
o do não trabalho antes da idade per-

mitida em lei. 
De acordo com o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, é proibido 
o trabalho aos menores de 16 anos, 
exceto na condição de aprendizes dos 
14 aos 16 anos, assegurados seus direi-
tos previdenciários e trabalhistas e o 
acesso e frequência no ensino regular. 

O planejamento das ações estra-
tégicas nas feiras livres, foi elaborado 
levando em consideração a realida-
de municipal, estudos e análises de 
ações realizadas pelas equipes da 
Semtas nos anos anteriores, como 

explica a coordenadora do PETI, Ria-
ne Feitosa. 

“A ação intersetorial teve uma 
proposta socioeducativa, de apro-
ximação com a população, de sen-
sibilização acerca dos malefícios do 
trabalho infantil. Para tal, levamos a 
informação através de atividades lú-
dicas para as crianças e atrativas pa-
ra os adolescentes. E apresentamos 
os serviços e programas socioassis-
tenciais, que realizam acompanha-
mento familiar e que ofertam cursos 
e capacitação, existentes na Semtas. 

Levamos também pro� ssional do 
Cadastro Único para consulta e infor-
mações no local. Ações como essas 
são esclarecedoras e aproximam os 
usuários dos serviços!”

Durante a ação, os feirantes 
também foram comunicados sobre 
as condutas regidas pelo Estatuto 
da Criança e do adolescente (ECA) 
e sobre a proibição à exploração do 
trabalho infantil. As crianças e ado-
lescentes encontradas praticando 
serviços nas feiras e suas famílias 
foram cadastradas pela equipe do 

serviço especializado em abordagem 
social, visando a inserção e acompa-
nhamento das famílias aos serviços 
socioassistenciais do município.

De acordo com o titular da Sem-
tas, Adjuto Dias “A Secretaria Munici-
pal do Trabalho e Assistência Social 
está empenhada no enfrentamento 
das situações de Trabalho Infantil no 
município. Atendendo ao Termo de 
Cooperação Técnica entre Semtas e 
e Semsur, realizamos a ação “Feira 
Livres de Trabalho Infantil”, avaliada 
como muito proveitosa para crian-
cas, adolescentes, familiares e toda 
a população. Daremos continuidade 
a ações de prevenção e combate às 
violações de direitos!”, concluiu. 

O Termo de Cooperação Técnica 
foi assinado em 29 de junho, rea� r-
mou o compromisso, para a Erradi-
cação do Trabalho Infantil nas Feiras 
Livres de Natal, entre a Secretaria do 
Trabalho e Assistência Social (Sem-
tas) e a de Serviços Urbanos (Sem-
sur). 

A assinatura do Termo é um im-
portante marco para o município no 
avanço contra o trabalho infantil.  A 
partir do acordo � rmado, o municí-
pio atuará intensamente nas feiras 
livres de Natal a � m de garantir direi-
tos de crianças e adolescentes, den-
tre esses, o do não trabalho antes da 
idade permitida em lei. 

Ação Socioeducativa de enfrentamento ao 
trabalho infantil é promovida em feira livre 
SOCIAL | Atividade aconteceu 
na feira livre do Panorama, 
zona Norte de Natal. 

Prefeitura inova serviços com lançamento do 
“Licenciamento Digital” e “Alvará Automático”

MOSSORÓ

SEMTAS

Planejamento das ações estratégicas foi elaborado levando em consideração a realidade municipal, estudos e análises

CÉLIO DUARTE/PMM

Prefeito wAllyson Bezerra: “O cidadão irá dar entrada e preencher os requisitos”
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Justiça do Trabalho é pioneira no 
uso de provas digitais em processos

A Justiça do Trabalho come-
çou, em 2020, uma ação 
institucional de formação 

e especialização de magistrados e 
servidores na produção de provas 
por meios digitais. A iniciativa, cha-
mada Programa Provas Digitais, 
usa informações tecnológicas para 
auxiliar magistrados e magistradas 
na instrução processual, especial-
mente na produção de provas para 
aspectos controvertidos. O objetivo 
é proporcionar maior agilidade à 
tramitação processual e facilidade 
para a busca da verdade dos fatos.

Cooperação entre o Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho 
(CSJT) e a Escola Nacional de For-
mação e Aperfeiçoamento de Ma-
gistrados do Trabalho (Enamat) 
promoveu diversas ações de capaci-
tação sobre o tema. Já são mais de 
660 pro� ssionais da magistratura, 
servidores e servidoras com conhe-
cimentos adquiridos por meio de 
webinários e de cursos especí� cos 
sobre o uso de cada uma das ferra-
mentas.

Mas, a� nal, o que são provas di-
gitais? Elas fazem parte de um novo 
contexto que surge na sociedade da 
informação. “Na sociedade atual, há 
uma produção constante de dados 
por parte dos dispositivos informá-
ticos utilizados – a chamada big 
data. Novas formas de condução da 
cultura da sociedade vêm com as 
novas tecnologias, e o Direito vem 

para regular essas novas formas”, 
a� rma Fabrício Rabelo Patury, 
promotor de justiça do Ministério 
Público da Bahia, um dos maiores 
especialistas no tema no país e 
um dos instrutores envolvidos no 
projeto. Como consequência, se-
gundo Patury, é necessário adequar 
os meios de instrução também às 
novas ferramentas e informações 
disponíveis.

Em outras palavras, essa cultura 
de interação permanente com recur-
sos tecnológicos produz inúmeros 
registros digitais, o que torna neces-
sário repensar o modelo tradicional 
de produção de provas, baseado, 
principalmente, na oitiva de teste-
munhas. Dessa forma, a utilização 
de registros digitais para a demons-
tração de fatos é quase uma neces-
sidade nos dias de hoje. “As provas 
digitais nascem para dar maior e� -
ciência probatória ao processo, por 
atenderem a uma nova sociedade, 
digital e interconectada. Se todas as 
nossas condutas são realizadas em 
uma seara cibernética, é lá que va-
mos coletar os registros necessários 
para fazer prova dessa mesma con-
duta”, explica o especialista.

As provas digitais podem ser 
produzidas em registros nos sis-
temas de dados de empresas, fer-
ramentas de geoprocessamento, 
dados publicados em redes sociais e 
até encontradas por meio de biome-
tria. Qualquer tipo de informação 
eletrônica, armazenada em bancos 
de dados, que comprove a efetiva 
realização de horas extras ou con-
� rme a concessão fraudulenta de 
afastamento médico pode ser usada 
como prova digital.

Os dados produzidos podem ser 

encontrados em fontes abertas – 
de livre acesso, como pesquisas no 
Google, sites de transparência e re-
des sociais – ou fontes fechadas – de 
acesso restrito, por meio de solicita-
ção judicial -, em titularidade de em-
presas públicas e privadas. Por meio 
deles, é possível averiguar fatos 
controversos no curso da instrução 
processual, permitindo chegar mais 
próximo ao que realmente ocorreu.

O uso das provas digitais possui 
fundamentos nos artigos 369 e 370 
do Código de Processo Civil. O pri-
meiro autoriza as partes a empre-
garem todos os meios legais, bem 
como os moralmente legítimos, 
para provar a verdade dos fatos em 
que se funda o pedido ou a defesa e 
in� uir e� cazmente na convicção do 
juiz. O segundo, por sua vez, dispõe 
que “caberá ao juiz, de ofício ou a 
requerimento da parte, determinar 
as provas necessárias ao julgamen-
to do mérito”. Além disso, a Con-
solidação das Leis do Trabalho, no 
artigo 765, também estabelece que 
“os Juízos e Tribunais do Trabalho 
terão ampla liberdade na direção do 
processo e velarão pelo andamento 
rápido das causas, podendo deter-
minar qualquer diligência necessá-
ria ao esclarecimento delas”.

Segundo Patury, a Justiça do 
Trabalho já utilizava provas digitais 
em processos há muito tempo, po-
rém eram provas de fontes abertas. 
Um exemplo de provas digitais foi 
o uso de uma rede social, em 2014, 
para comprovar que uma enfermeira 
usou atestado falso para faltar ao tra-
balho. A trabalhadora havia postado 
fotos em seu per� l participando de 
uma maratona e, com a prova digital, 
foi con� rmada sua demissão por jus-

AVANÇO | Iniciativa usa 
informações tecnológicas 
para auxiliar magistrados na 
instrução processual

Qualquer tipo de informação eletrônica, armazenada em bancos de dados, que comprove a efetiva realização de horas extras ou confirme a concessão fraudulenta de afastamento médico pode ser usada como prova digital

REPRODUÇÃO

ta causa.
Outro exemplo aconteceu no Rio 

Grande do Norte. Uma babá conseguiu 
comprovar o vínculo de emprego por 
meio de conversas no WhatsApp. A 
partir do teor das mensagens, o juízo 
constatou os requisitos necessários 
para o reconhecimento de vínculo, co-
mo a continuidade e habitualidade na 
prestação dos serviços, que não seriam 
apenas dois dias por semana, como 
alegado pela empregadora.

Contudo, os dados utilizados co-
mo provas digitais não se restringem a 

postagem em redes sociais. Com o uso 
de fontes de dados fechadas, grande 
novidade das capacitações realizadas 
dentro do projeto Provas Digitais, é 
possível utilizar dados de geolocaliza-
ção, biometria, metadados de fotos e 
até rastreamento de IP. No curso “Pro-
dução de Provas por Meios Digitais” 
ministrado em 2020, o promotor Fabrí-
cio Patury citou um processo em que 
foi utilizada a biometria (marcador 
corporal) do mouse de um empregado 
para comprovar que o computador fo-
ra usado por ele. 
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BOAS & CURTAS
 A in� uenciadora Rayanny Araujo e o marido Jonas Neres 

serão pais de uma menina que vai se chamar Maria Luzia. A pequena 
fará companhia o Heitor, primogênito do casal. Felicidades para 
toda família.
 O Cajueiro de Pirangi faz aniversário de 133 anos na próxima 

segunda. No local, uma programação alusiva à data, que contará com apre-
sentações culturais, exposição de artesanato e shows musicais. Além disso, a 
entrada é gratuita no dia.
  O Tribunal Superior do Trabalho (TST) formou maioria para 

reconhecer o vínculo empregatício entre Uber e motoristas, já o 
iFood assinou uma carta conjunta com entregadores do aplicativo e 
avalia implantar um reajuste anual.
 O jornalista Fred Carvalho e o � lho Fredinho (primeiro chef com 

Síndrome de Down) en� m se formam em Gastronomia pela Uninassau. A 
cerimônia ocorre hoje, para alegria de ambos.

Não são as glórias que te 
ensinam, são os percalços“TUDO COM MASTERSON ARAÚJO

B-DAY - DIEGO NEGRELLOS

B-DAY - HERCULANO AZEVEDO

B-DAY - LUZIA MARA

B-DAY - ELEQUICINA SANTOS

Empreendedor, especialis-
ta em farmácia clínica e 
prescrição farmacêutica, 

MASTERSON ARAÚJO, 38 é 
pernambucano, mas se fosse 
potiguar não seria tão típico. 
Boa gente, educado e até um 
pouco ingênuo e distraído, é 
um ser humano que admira a 
simplicidade. De bom coração, 
busca distribuir amor, educa-
ção e doçura por onde passa. Aí 
também está o defeito: Muitas 
vezes, não consegue enxergar 
maldade nas pessoas. Atuando 
como franqueado no segmento 
de farmácias de manipulação, 
é um apaixonado pelo trabalho, 
que escolheu justamente para 
melhor estudar as causas do en-
velhecimento e as substâncias 
que tornam a vida “mais bela, 
ativa, feliz e saudável”. Festeiro, 
praticante de esportes e inova-
dor. Conheça mais @master-
son _araujo para quem autocui-
dado espiritual, mental e físico, 
assim como a empatia com o 
próximo são importantes.

Qual a melhor coisa que vem em 
frascos?

Medicamentos manipulados 
que promovem a saúde e lon-
gevidade dos meus clientes/
pacientes.

O que você colocaria num poti-
nho se pudesse?

Respeito, empatia, honestidade, 
saúde, amor ao próximo e distri-
buiria para as pessoas usarem.

O que te preenche e o que te es-
vazia?

Deus, família, trabalho e verda-

deiros amigos. O que me esva-
zia são pessoas que se sentem 
no direito de julgar outras, sem 
conhecer das di� culdades que 
cada uma passa. 

Qual o melhor do seu trabalho?
Proporcionar o tratamento, 
a cura e a melhor qualidade 
de vida para as pessoas, espe-
cialmente em momentos tão 
delicados como o que estamos 
vivendo com a COVID-19.

O que te deixa mais feliz e mais 
triste?

Perceber resultados concretos 
através dos feedbacks positivos 
de nossos clientes/pacientes. 
O que me deixa mais triste é a 
ingratidão de pessoas, mesmo 
após serem ajudadas.

Onde deseja chegar, principal 
sonho?

É ter a paciência e dedicação que 
meus pais tiveram comigo, assis-
tindo-os em suas necessidades 
e proporcionando-lhes uma ter-
ceira idade digna e tranquila.

Como gostaria de ser visto?
Como empreendedor que man-
tém em seus negócios sempre 
os melhores processos, controle 
de qualidade e tecnologias, tor-
nando nossos produtos os mais 
e� cazes do mercado.

As melhores essências estão ou 
não nos melhores frascos?

Na minha opinião, para se ter al-
go completo, a apresentação faz 
parte da qualidade. Porém, se 
não houver um bom conteúdo, 
o "frasco" se desvaloriza.

(A) NOTA 
Faltam duas semanas para 

a chegada de 2022 e uma dupla 
sertaneja está empolgada para 
entrar o ano novo na capital 
potiguar. Trata-se de Matheus 
& Kauan, que recentemente 
gravaram seu novo DVD. Eles 
se apresentam no Sonhos Ré-
veillon e declararam: “Vai ser 
uma virada de ano diferenciada 
para a gente com esse show em 
Natal para receber 2022 da me-
lhor forma”. Na mesma festa da 
Clap Entretenimento, Luan Esti-
lizado, Felipe BZ e Henry Freitas.

SIMONE SILVA @simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com
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Justiça do Trabalho é pioneira no 
uso de provas digitais em processos

A Justiça do Trabalho come-
çou, em 2020, uma ação 
institucional de formação 

e especialização de magistrados e 
servidores na produção de provas 
por meios digitais. A iniciativa, cha-
mada Programa Provas Digitais, 
usa informações tecnológicas para 
auxiliar magistrados e magistradas 
na instrução processual, especial-
mente na produção de provas para 
aspectos controvertidos. O objetivo 
é proporcionar maior agilidade à 
tramitação processual e facilidade 
para a busca da verdade dos fatos.

Cooperação entre o Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho 
(CSJT) e a Escola Nacional de For-
mação e Aperfeiçoamento de Ma-
gistrados do Trabalho (Enamat) 
promoveu diversas ações de capaci-
tação sobre o tema. Já são mais de 
660 pro� ssionais da magistratura, 
servidores e servidoras com conhe-
cimentos adquiridos por meio de 
webinários e de cursos especí� cos 
sobre o uso de cada uma das ferra-
mentas.

Mas, a� nal, o que são provas di-
gitais? Elas fazem parte de um novo 
contexto que surge na sociedade da 
informação. “Na sociedade atual, há 
uma produção constante de dados 
por parte dos dispositivos informá-
ticos utilizados – a chamada big 
data. Novas formas de condução da 
cultura da sociedade vêm com as 
novas tecnologias, e o Direito vem 

para regular essas novas formas”, 
a� rma Fabrício Rabelo Patury, 
promotor de justiça do Ministério 
Público da Bahia, um dos maiores 
especialistas no tema no país e 
um dos instrutores envolvidos no 
projeto. Como consequência, se-
gundo Patury, é necessário adequar 
os meios de instrução também às 
novas ferramentas e informações 
disponíveis.

Em outras palavras, essa cultura 
de interação permanente com recur-
sos tecnológicos produz inúmeros 
registros digitais, o que torna neces-
sário repensar o modelo tradicional 
de produção de provas, baseado, 
principalmente, na oitiva de teste-
munhas. Dessa forma, a utilização 
de registros digitais para a demons-
tração de fatos é quase uma neces-
sidade nos dias de hoje. “As provas 
digitais nascem para dar maior e� -
ciência probatória ao processo, por 
atenderem a uma nova sociedade, 
digital e interconectada. Se todas as 
nossas condutas são realizadas em 
uma seara cibernética, é lá que va-
mos coletar os registros necessários 
para fazer prova dessa mesma con-
duta”, explica o especialista.

As provas digitais podem ser 
produzidas em registros nos sis-
temas de dados de empresas, fer-
ramentas de geoprocessamento, 
dados publicados em redes sociais e 
até encontradas por meio de biome-
tria. Qualquer tipo de informação 
eletrônica, armazenada em bancos 
de dados, que comprove a efetiva 
realização de horas extras ou con-
� rme a concessão fraudulenta de 
afastamento médico pode ser usada 
como prova digital.

Os dados produzidos podem ser 

encontrados em fontes abertas – 
de livre acesso, como pesquisas no 
Google, sites de transparência e re-
des sociais – ou fontes fechadas – de 
acesso restrito, por meio de solicita-
ção judicial -, em titularidade de em-
presas públicas e privadas. Por meio 
deles, é possível averiguar fatos 
controversos no curso da instrução 
processual, permitindo chegar mais 
próximo ao que realmente ocorreu.

O uso das provas digitais possui 
fundamentos nos artigos 369 e 370 
do Código de Processo Civil. O pri-
meiro autoriza as partes a empre-
garem todos os meios legais, bem 
como os moralmente legítimos, 
para provar a verdade dos fatos em 
que se funda o pedido ou a defesa e 
in� uir e� cazmente na convicção do 
juiz. O segundo, por sua vez, dispõe 
que “caberá ao juiz, de ofício ou a 
requerimento da parte, determinar 
as provas necessárias ao julgamen-
to do mérito”. Além disso, a Con-
solidação das Leis do Trabalho, no 
artigo 765, também estabelece que 
“os Juízos e Tribunais do Trabalho 
terão ampla liberdade na direção do 
processo e velarão pelo andamento 
rápido das causas, podendo deter-
minar qualquer diligência necessá-
ria ao esclarecimento delas”.

Segundo Patury, a Justiça do 
Trabalho já utilizava provas digitais 
em processos há muito tempo, po-
rém eram provas de fontes abertas. 
Um exemplo de provas digitais foi 
o uso de uma rede social, em 2014, 
para comprovar que uma enfermeira 
usou atestado falso para faltar ao tra-
balho. A trabalhadora havia postado 
fotos em seu per� l participando de 
uma maratona e, com a prova digital, 
foi con� rmada sua demissão por jus-

AVANÇO | Iniciativa usa 
informações tecnológicas 
para auxiliar magistrados na 
instrução processual

Qualquer tipo de informação eletrônica, armazenada em bancos de dados, que comprove a efetiva realização de horas extras ou confirme a concessão fraudulenta de afastamento médico pode ser usada como prova digital
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ta causa.
Outro exemplo aconteceu no Rio 

Grande do Norte. Uma babá conseguiu 
comprovar o vínculo de emprego por 
meio de conversas no WhatsApp. A 
partir do teor das mensagens, o juízo 
constatou os requisitos necessários 
para o reconhecimento de vínculo, co-
mo a continuidade e habitualidade na 
prestação dos serviços, que não seriam 
apenas dois dias por semana, como 
alegado pela empregadora.

Contudo, os dados utilizados co-
mo provas digitais não se restringem a 

postagem em redes sociais. Com o uso 
de fontes de dados fechadas, grande 
novidade das capacitações realizadas 
dentro do projeto Provas Digitais, é 
possível utilizar dados de geolocaliza-
ção, biometria, metadados de fotos e 
até rastreamento de IP. No curso “Pro-
dução de Provas por Meios Digitais” 
ministrado em 2020, o promotor Fabrí-
cio Patury citou um processo em que 
foi utilizada a biometria (marcador 
corporal) do mouse de um empregado 
para comprovar que o computador fo-
ra usado por ele. 
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BOAS & CURTAS
 A in� uenciadora Rayanny Araujo e o marido Jonas Neres 

serão pais de uma menina que vai se chamar Maria Luzia. A pequena 
fará companhia o Heitor, primogênito do casal. Felicidades para 
toda família.
 O Cajueiro de Pirangi faz aniversário de 133 anos na próxima 

segunda. No local, uma programação alusiva à data, que contará com apre-
sentações culturais, exposição de artesanato e shows musicais. Além disso, a 
entrada é gratuita no dia.
  O Tribunal Superior do Trabalho (TST) formou maioria para 

reconhecer o vínculo empregatício entre Uber e motoristas, já o 
iFood assinou uma carta conjunta com entregadores do aplicativo e 
avalia implantar um reajuste anual.
 O jornalista Fred Carvalho e o � lho Fredinho (primeiro chef com 

Síndrome de Down) en� m se formam em Gastronomia pela Uninassau. A 
cerimônia ocorre hoje, para alegria de ambos.

Não são as glórias que te 
ensinam, são os percalços“TUDO COM MASTERSON ARAÚJO

B-DAY - DIEGO NEGRELLOS

B-DAY - HERCULANO AZEVEDO

B-DAY - LUZIA MARA

B-DAY - ELEQUICINA SANTOS

Empreendedor, especialis-
ta em farmácia clínica e 
prescrição farmacêutica, 

MASTERSON ARAÚJO, 38 é 
pernambucano, mas se fosse 
potiguar não seria tão típico. 
Boa gente, educado e até um 
pouco ingênuo e distraído, é 
um ser humano que admira a 
simplicidade. De bom coração, 
busca distribuir amor, educa-
ção e doçura por onde passa. Aí 
também está o defeito: Muitas 
vezes, não consegue enxergar 
maldade nas pessoas. Atuando 
como franqueado no segmento 
de farmácias de manipulação, 
é um apaixonado pelo trabalho, 
que escolheu justamente para 
melhor estudar as causas do en-
velhecimento e as substâncias 
que tornam a vida “mais bela, 
ativa, feliz e saudável”. Festeiro, 
praticante de esportes e inova-
dor. Conheça mais @master-
son _araujo para quem autocui-
dado espiritual, mental e físico, 
assim como a empatia com o 
próximo são importantes.

Qual a melhor coisa que vem em 
frascos?

Medicamentos manipulados 
que promovem a saúde e lon-
gevidade dos meus clientes/
pacientes.

O que você colocaria num poti-
nho se pudesse?

Respeito, empatia, honestidade, 
saúde, amor ao próximo e distri-
buiria para as pessoas usarem.

O que te preenche e o que te es-
vazia?

Deus, família, trabalho e verda-

deiros amigos. O que me esva-
zia são pessoas que se sentem 
no direito de julgar outras, sem 
conhecer das di� culdades que 
cada uma passa. 

Qual o melhor do seu trabalho?
Proporcionar o tratamento, 
a cura e a melhor qualidade 
de vida para as pessoas, espe-
cialmente em momentos tão 
delicados como o que estamos 
vivendo com a COVID-19.

O que te deixa mais feliz e mais 
triste?

Perceber resultados concretos 
através dos feedbacks positivos 
de nossos clientes/pacientes. 
O que me deixa mais triste é a 
ingratidão de pessoas, mesmo 
após serem ajudadas.

Onde deseja chegar, principal 
sonho?

É ter a paciência e dedicação que 
meus pais tiveram comigo, assis-
tindo-os em suas necessidades 
e proporcionando-lhes uma ter-
ceira idade digna e tranquila.

Como gostaria de ser visto?
Como empreendedor que man-
tém em seus negócios sempre 
os melhores processos, controle 
de qualidade e tecnologias, tor-
nando nossos produtos os mais 
e� cazes do mercado.

As melhores essências estão ou 
não nos melhores frascos?

Na minha opinião, para se ter al-
go completo, a apresentação faz 
parte da qualidade. Porém, se 
não houver um bom conteúdo, 
o "frasco" se desvaloriza.

(A) NOTA 
Faltam duas semanas para 

a chegada de 2022 e uma dupla 
sertaneja está empolgada para 
entrar o ano novo na capital 
potiguar. Trata-se de Matheus 
& Kauan, que recentemente 
gravaram seu novo DVD. Eles 
se apresentam no Sonhos Ré-
veillon e declararam: “Vai ser 
uma virada de ano diferenciada 
para a gente com esse show em 
Natal para receber 2022 da me-
lhor forma”. Na mesma festa da 
Clap Entretenimento, Luan Esti-
lizado, Felipe BZ e Henry Freitas.

SIMONE SILVA @simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Os astros recomendam muita cautela hoje para 
não cair nas armadilhas de gente fofoqueira e 
mentirosa, portanto, meça as palavras e evite 
comentar seus planos ou problemas com os outros, 
pois alguém pode espalhar o que não deve por aí.

A Lua indica um bom dia para viajar ou fazer passeios 
diferentes. Se você não pode sair da cidade, experimente 
ao menos ir a lugares que você ainda não conhece, como 
um espaço recém-inaugurado, uma exposição cultural 
— o importante é respirar novos ares.

A Lua na Casa 2 reforça a sua preocupação em ganhar 
dinheiro e garantir mais segurança para você e sua família. 
Você vai se dedicar ao trabalho de olho nas oportunidades de 
aumentar seus ganhos, mas também é interessante controlar 
os gastos na ponta do lápis para não esquecer de nada.

A Lua na Casa 8 aumenta sua preocupação em conquistar 
mais estabilidade no emprego, e isso deve incentivá-la a 
se dedicar mais às tarefas e querer cumprir tudo da melhor 
maneira. O astro também estimula as mudanças e, se você 
quer transformar algo ao seu redor, a hora é essa.

Você pode enfrentar algum confl ito entre os seus 
interesses pessoais e profi ssionais. É provável que 
precise abrir mão de um passeio ou capricho seu 
para atender a um compromisso de trabalho ou para 
concluir uma tarefa que não pode fi car para depois.

Unir-se aos colegas e somar forças para conquistar 
os objetivos em comum pode tornar o seu dia de 
trabalho mais leve e produtivo. Mas se você tem uma 
parceria com alguém da família, o céu alerta que 
pode enfrentar alguns confl itos no fi nal da manhã.

O cansaço da semana pode pesar e trazer algum 
desânimo neste sábado, mas vença a preguiça e 
encare as tarefas de uma vez. Quem estuda pode 
ter certa difi culdade para memorizar as coisas hoje e 
terá que se sacrifi car um pouco mais para aprender.

Se você tem trabalho a cumprir, a Lua na Casa 
6 dará a energia e a disciplina necessárias para 
você encarar as tarefas e deixar o serviço em dia 
— só precisa ter cuidado para não se envolver em 
fofocas ou mal-entendidos.

A Lua incentivará você a fazer parcerias e 
trabalhar em equipe para alcançar seus objetivos. 
Você terá ideias muito criativas e inovadoras para 
agilizar as tarefas e obter melhores resultados no 
emprego.

Levar o trabalho com bom humor fará tudo parecer 
mais fácil e você ainda vai motivar os colegas. Também 
vai contar com muita criatividade e pode ter boas ideias 
para agilizar as tarefas. Para quem está de folga, a Lua 
indica um dia animado e perfeito para a diversão.

Você está ambiciosa e fará tudo que puder para se destacar 
no emprego, principalmente se estiver interessada em um 
novo cargo ou em uma oportunidade de promoção. Agora, 
é bom fi car esperta, pois a concorrência não vai dar moleza e 
você pode enfrentar rivalidades até com quem nem imagina.

Se você vai trabalhar hoje, uma boa dica do céu é 
dedicar-se às tarefas que já domina e usar toda sua 
experiência para dar conta do recado. Mas se estiver 
de folga, a Lua deve aumentar a sua sintonia com a 
família e você terá muito prazer em fi car em casa.

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

Bate-Rebate
Bruno Mazzeo � nalizou sua 

participação nas gravações 
da segunda temporada de 

“Arcanjo Renegado”, série do 
Globoplay que estreia em 2022.
No “Programa de Todos os 
Programas”, do R7, Luciana 
Gimenez disse que fazer um 
programa aos domingos é 

o seu grande sonho.Neste 
domingo, 16h10, a TV Cultura 

transmite Corinthians e 
São Paulo, duelo dos mais 
interessantes do basquete 
paulista.Neste sábado, a 

Globo encerra a exibição do 
“Vai que Cola”.Depois de 

fazer o � lho de Débora Bloch 
em “Segunda Chamada”, Artur 

Volpi se prepara para viver o 
maior desa� o de sua carreira: 
uma releitura de um clássico 
de Shakespeare...... “Prazer, 

Hamlet” é o título do espetáculo, 
que terá a direção de Ciro 

Barcelos.

Não tem como
“Olho por Olho”, do João Ema-

nuel Carneiro, na � la das 21h da 
Globo, teve várias alterações em seu 
elenco de acordo com às suas esco-
lhas iniciais.

Impossível que assim não seja. 
Os imprevistos são sempre inevi-
táveis em novelas escaladas muito 
antes.

Nunca como antes
De qualquer forma, “Olho por 

Olho” chama atenção pela quanti-
dade de mudanças, em cerca de dez 
personagens.

Glória Perez deve passar com os 
mesmos problemas, com a sua pró-
xima novela, “Travessia”.

Colecionadora
Sophie Charlotte se destaca pe-

la regularidade em seus trabalhos. 
Tudo que faz, faz bem. Talento e 
dedicação. 

Mais uma vez está sendo assim 
na série “Passaporte para Liberda-
de”.

Canal adulto
No segundo sábado de janeiro, o 

“SexPrivé Club” exibe novo cenário, 
com gravações agora nos estúdios 
da Newco, em São Paulo.

Além disso, passa a contar com 
Joyce Gumiero, a terapeuta tântrica 
das celebridades nacionais e inter-
nacionais, youtuber com mais de 60 
milhões de visualizações, coach em 
relacionamento, autoestima e sexo.

Especial
Adriane Galisteu saiu da “Fazen-

da” na madrugada de ontem, mas 
na terça-feira, 22h45, estará de volta 
na Record com o “Power Couple 
Brasil Especial”.

Os cinco casais escolhidos irão 
se submeter aos desa� os mais es-
tranhos.

Remake latino
Exibida três vezes no SBT, a 

novela “Café com Aroma de Mu-
lher” ganhou um remake pela 
Telemundo este ano, e a Net� ix 
estreia na sua plataforma no pró-
ximo dia 29.

A trama conta a história de 
amor entre a trabalhadora rural 
Gaivota (Laura Londoño) e Sebasti-
án (William Levy), um herdeiro da 
aristocracia cafeeira. Tema, conve-
nhamos, dos mais originais.

Breve pausa
Todo pessoal da série “Cangaço 

Novo”, da Amazon Prime e O2 Fil-
mes, realizaram uma confraterniza-
ção em Cabaceiras, na Paraíba, para 
celebrar o � m das gravações deste 
ano.

Os trabalhos serão retomados 
em janeiro. No elenco, entre outros, 
Luiz Carlos Vasconcelos e Hermila 
Guedes.

Do rádio ao 
streaming é 
bem afi nada a 
convivência das 
diversas mídias

Primeiro, no Brasil, acharam 
que a televisão não ia dar certo 
porque o rádio era muito forte. 
Passado algum tempo, a televi-
são é quem ia acabar com o rádio. 
E os dois, tempos depois, deixa-
riam de existir com a chegada da 
internet.

Entre mortos e feridos, como 
se constata, salvaram-se todos, e 

mais: convivendo amistosamente, 
até juntando forças quando se faz 
necessário. Opções, na verdade, 

que vieram a se somar, trocando 
� gurinhas em muitas ocasiões.

Olha só, por exemplo, o placar 
do futebol. Antes eram só os canais 
abertos, depois vieram os da TV 
paga e até o Facebook cometeu o 
atrevimento de transmitir algumas 
competições. Agora é o streaming, 
com HBO Max e Star+, também 
destinando parte de seus catálogos 
para transmissões esportivas de to-
dos os tipos.

Todos numa boa. Território 
marcado.

Como se observa, a coexistên-
cia entre as mídias sempre existiu e 
foi pací� ca. Não há motivo para ser 
diferente agora e nem nunca. 

Fora disso, é só fantasma atrás 
da porta.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com

HBO MAX/ INSTAGRAM

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

20

CIFS
BALCONISTA
ARMANUCLEAR

ROTOSHNA
ROSACASAR

DTIOSAM
PEGASOCOLO

EBATPIRA
OCORROER

IMÃSENENI
BABAFAFA
EPANELA

FICARIRC
REVOLTADO

NOMEADOOP

Atrevo-
me;

arrisco-
me

Nana
Caymmi,
cantora

As meni-
nas, em
relação
aos pais

Passo
pelo filtro
(o café)

Fábrica 
de telhas
e tijolos

Carlos
Saldanha,

diretor

Interjeição
de alegria

Desgastar
pouco a
pouco

Enfeites
de gela-

deira

Policial,
em inglês

Sílaba de
"opção"

Transporte
de atletas
vitoriosos
Atendente

Bomba
atômica
Esfarra-
pados

Ilustríssimos
(abrev.)

Composi-
ção lírica

Símbolo
dos EUA

Gálio
(símbolo)

A Rainha
das Flores
Cavalo voa-
dor (Mit.)

Terra do 
axé (sigla)
Namorar

(gíria) 

Indignado
Designado
para cargo

público

Utensílio
para

cozinhar
100

Confusão
(pop.)

Doce em
camadas

Desejo 
dos noivos

Esta
coisa

Curar 
Espetacu-
lar; formi-

dável

Regina
Casé, 

apresen-
tadora

Primeira
vogal

Amor, em
italiano

Criança 
de colo
Carga;
peso

Parte des-
coberta

no decote
Enlouquece

Administra
o município
(?) Fonseca,
futebolista

Batata-
(?): man-
dioquinha

(bras.)

Conso-
antes de
"lado"

1 2 3 4

5 6 7 1 8 9 2 4 10 6

6 11 12

6

9
U

1 7 13 6 11

11 8 10 8

4

H
9 6

11 8 4 6 1 6 4 6 11

14 10 2 8 4 6 12

15 13 G 6 4 8 1 8 7

8

13 5 6 10 15 2 11 6

8 1 8 11 11 8 13 11

2 12
Ã

4

13

9 13 9 2

5 6 5 6 3 6 3 6

13 15 6 9 13 7 6

3 2 1 6 11 2 11 1

11 13
V

8 7 10 6 14 8

9 8 12 13 6 14 8 8 15

Geral •Natal, sábado e domingo, 18 e 19 de dezembro de 2021 15

Esportes

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN), 
por meio da 10ª Promoto-

ria de Justiça de Parnamirim, com 
atribuição em matéria de defesa do 
meio ambiente, expediu recomen-
dação a todos os proprietários de 
bares e estabelecimentos congêne-
res situados nas praias de Cotovelo 
e Pirangi que utilizem sistema de 
som de forma moderada, perceptí-
vel apenas em seu ambiente inter-
no, de maneira que não prejudique 
a tranquilidade alheia, bem como 
proibindo que os seus clientes uti-

lizem os instrumentos de som de 
seus veículos de maneira que possa 
perturbar a vizinhança e se recu-
sando a servi-los caso promovam a 
emissão sonora excessiva.

O ato foi publicado no Diário 
O� cial do Estado (DOE) da quinta-
-feira 16 numa atuação do Ministé-
rio Público para coibir a ocorrência 
de uso abusivo de equipamentos de 
som no Município de Parnamirim 
por bares, clubes, casas de show, 
restaurantes, veículos e similares, 
principalmente durante o período 
do veraneio nas praias de Cotovelo 
e Pirangi.

No documento, o MPRN adver-
te que a pessoa física ou jurídica 
que infringir qualquer dispositivo 
do Decreto n. 5.574/2010 (que dis-
põe sobre a preservação do sosse-
go, tranqüilidade e do bem-estar 
público, dentro dos limites do Mu-

nicípio de Parnamirim), e demais 
normas dele decorrentes, indepen-
dentemente da obrigação de cessar 
a transgressão e de outras sanções, 
cíveis ou penais, � cam sujeitas às 
seguintes penalidades: advertên-
cia por escrito; multa; embargo 
da obra ou atividade; interdição 
do estabelecimento ou atividades; 
cassação imediata do alvará de 
funcionamento; perda de incenti-
vos e benefícios � scais concedidos 
pela municipalidade; apreensão de 
material.

A recomendação ministerial 
também lista uma série de medi-
das que devem ser seguidas pelos 
órgãos � scalizadores do Município 
e do Estado como Polícias Militar e 
Rodoviária Estadual, e Secretarias 
de Trânsito e de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano de Par-
namirim.

O prefeito de Macaíba, Emí-
dio Júnior, recebeu em 
seu gabinete, na quinta-

-feira 16, a direção do Instituto 
Federal do Rio Grande do Norte 
(IFRN), Campus de São Gonçalo 
do Amarante, representada pela 
diretora-geral Marilac de Castro 
e pelo coordenador de extensão, 
Fernando Oliveira.

No encontro, o gestor muni-
cipal de Macaíba, acompanhado 
pela secretária municipal de Edu-
cação, Maria José Soares, tratou 
de assuntos relevantes para os es-
tudantes da instituição residen-
tes no município, como a oferta 
de transporte gratuito por parte 
da Prefeitura e a disponibilização 
de vagas para cursos de quali� ca-

ção.
A previsão inicial é que sejam 

ofertadas cerca de 40 vagas para 
que jovens macaibenses possam 
se quali� car na área de eletri-
cista de placas solares. Ainda foi 
tratada a possibilidade de acom-
panhamento psicológico para os 
alunos de Macaíba que integram 
o quadro estudantil desse IFRN.

Prefeito trata sobre transporte escolar 
e ofertas de cursos profissionalizantes

MACAÍBA

Recomendação do MP visa  
combate à poluição sonora em 
Pirangi e Cotovelo no veraneio
ALERTA | Documento lista 
uma série de medidas que 
devem ser seguidas pelos 
órgãos fiscalizadores do 
Município e do Estado
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Equipamentos com alta potência de som estão “na mira” das autoridades, para evitar poluição sonora 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
ABBCL EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA, (CNPJ 43.960.451/0001-83) torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LS 
(Licença Simplificada) para a construção de Condomínio, localizado na rua do Cordeiro, S/N, Praia da Pipa - Tibau 
do sul-RN, cep 59178-000. 

Jose Braz Do Rego Neto 
Requerente 

 
 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

JUÍZO DE DIREITO DA 19ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL 
  Rua Doutor Lauro Pinto 315, 7º ANDAR, Lagoa Nova, CEP 59064-972, NATAL/RN,  

telefone (84) 3673-8500, e-mail: nova19varacivel@tjrn.jus.br 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 
Processo nº: 0827348-04.2016.8.20.5001 
Ação:            EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 
Exequente:   Tan Lian Hua (Christina) 
Executados: ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME, ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY e 
GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 20(VINTE) dias  
 

 A Dra. ELANE PALMEIRA DE SOUZA, Juíza de Direito da 19ª Vara Cível, na forma da lei, etc. 
 FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo nº 0827556-85.2016.8.20.5001, proposta por Tan Lian Hua (Christina) 
contra ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME, ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY e GABRIELA 
MEDEIROS DE OLIVEIRA, sendo determinada a CITAÇÃO de ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 14.049.723/0001-90, ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY, 
cidadão britânico, divorciado, empresário, portador do CPF nº. 017.454.496-04 e GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA, 
brasileira, solteira, advogada, OAB/ RN 8308, portadora do CPF nº 051.386.034-77, atualmente em lugar incerto ou não 
sabido, para cumprirem a obrigação para a entrega de coisa certa, no prazo de 15(quinze) dias, ou seja, para satisfazer 
a obrigação consistente na entrega da unidade habitacional BRC104, BRC105, lote(s) LBR104, LBRC105, no 
empreendimento Bosque Residencial Fase 3, situado na Rua Projetada, s/n, Lote II, no lugar Guajiru, São Gonçalo do 
Amarante/RN, ou para, querendo, opôr embargos à execução no prazo legal de 15 (quinze) dias, em conformidade com o 
art. 915 do CPC. 
ADVERTÊNCIAS: O descumprimento da ordem judicial ensejará multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com 
incidência a partir da citação do executada, conforme disciplina do art. 806, §1º do CPC. Desde já, fixo os honorários do 
advogado, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, podendo ser reduzido pela metade para o 
cumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido (art. 827do CPC). Eu, Luzenhhyr Souza da Silva, Auxiliar Técnica, 
digitei e conferi  
                                                                            Natal/RN, 19 de julho de 2021 
  

ELANE PALMEIRA DE SOUZA 
Juíza de Direito     

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)   
Num. 71064712 
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
Casa Grande Mineração EIRELI, CNPJ: 04.473.008/0001-26, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de 
Operação (RLO) para a extração da substância mineral Granito, em uma área de 1,06 hectares, com volume de 
extração mensal de 600m³, localizado no Sítio Careira, Zona Rural do Município de Parelhas – RN. Processo 
ANM: 848.056/2004. 

Kaio Cezzar Camêlo Leal Eulálio 
Diretor  

 CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (RLO): 
 
SERTAO GAS LTDA, CNPJ: 13.839.092/0001-40, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de Operação – RLO, com 
prazo de validade até 22/11/2027 para a revenda de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP, localizada na Rua Anfrizio 
Belo, 193 – Bela Vista, CEP: 59.760-000 – Almino Afonso-RN. 
 

Francisco Messias Dias 
– Diretor  

 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 
IDEAL CONFECCOES LTDA, CNPJ 18.759.259/0001-86, torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa 

do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação – LRO para uma 
Facção de peças do vestuário, localizada na Rua Cicero Tomaz de Azevedo, N° 366, Centro, Parelhas/RN - CEP: 

59.360-000. 
Sebastiana Rosineide de Araujo Oliveira 

Proprietária 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
POSTO CAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI, CNPJ: 05.452.665/0001-50 torna público que está 
requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SEMUR a Licença de 
Operação (LO) para a atividade de Posto Revendedor de Combustíveis líquidos, localizado na AVENIDA 
AYRTON SENNA, 2409 PARQUE DOS EUCALIPTOS CEP:59.150-000 PARNAMIRIM/RN. 
 

CARLA CAROLINE RODRIGUES DE SOUZA 
Titular   
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Os astros recomendam muita cautela hoje para 
não cair nas armadilhas de gente fofoqueira e 
mentirosa, portanto, meça as palavras e evite 
comentar seus planos ou problemas com os outros, 
pois alguém pode espalhar o que não deve por aí.

A Lua indica um bom dia para viajar ou fazer passeios 
diferentes. Se você não pode sair da cidade, experimente 
ao menos ir a lugares que você ainda não conhece, como 
um espaço recém-inaugurado, uma exposição cultural 
— o importante é respirar novos ares.

A Lua na Casa 2 reforça a sua preocupação em ganhar 
dinheiro e garantir mais segurança para você e sua família. 
Você vai se dedicar ao trabalho de olho nas oportunidades de 
aumentar seus ganhos, mas também é interessante controlar 
os gastos na ponta do lápis para não esquecer de nada.

A Lua na Casa 8 aumenta sua preocupação em conquistar 
mais estabilidade no emprego, e isso deve incentivá-la a 
se dedicar mais às tarefas e querer cumprir tudo da melhor 
maneira. O astro também estimula as mudanças e, se você 
quer transformar algo ao seu redor, a hora é essa.

Você pode enfrentar algum confl ito entre os seus 
interesses pessoais e profi ssionais. É provável que 
precise abrir mão de um passeio ou capricho seu 
para atender a um compromisso de trabalho ou para 
concluir uma tarefa que não pode fi car para depois.

Unir-se aos colegas e somar forças para conquistar 
os objetivos em comum pode tornar o seu dia de 
trabalho mais leve e produtivo. Mas se você tem uma 
parceria com alguém da família, o céu alerta que 
pode enfrentar alguns confl itos no fi nal da manhã.

O cansaço da semana pode pesar e trazer algum 
desânimo neste sábado, mas vença a preguiça e 
encare as tarefas de uma vez. Quem estuda pode 
ter certa difi culdade para memorizar as coisas hoje e 
terá que se sacrifi car um pouco mais para aprender.

Se você tem trabalho a cumprir, a Lua na Casa 
6 dará a energia e a disciplina necessárias para 
você encarar as tarefas e deixar o serviço em dia 
— só precisa ter cuidado para não se envolver em 
fofocas ou mal-entendidos.

A Lua incentivará você a fazer parcerias e 
trabalhar em equipe para alcançar seus objetivos. 
Você terá ideias muito criativas e inovadoras para 
agilizar as tarefas e obter melhores resultados no 
emprego.

Levar o trabalho com bom humor fará tudo parecer 
mais fácil e você ainda vai motivar os colegas. Também 
vai contar com muita criatividade e pode ter boas ideias 
para agilizar as tarefas. Para quem está de folga, a Lua 
indica um dia animado e perfeito para a diversão.

Você está ambiciosa e fará tudo que puder para se destacar 
no emprego, principalmente se estiver interessada em um 
novo cargo ou em uma oportunidade de promoção. Agora, 
é bom fi car esperta, pois a concorrência não vai dar moleza e 
você pode enfrentar rivalidades até com quem nem imagina.

Se você vai trabalhar hoje, uma boa dica do céu é 
dedicar-se às tarefas que já domina e usar toda sua 
experiência para dar conta do recado. Mas se estiver 
de folga, a Lua deve aumentar a sua sintonia com a 
família e você terá muito prazer em fi car em casa.

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

Bate-Rebate
Bruno Mazzeo � nalizou sua 

participação nas gravações 
da segunda temporada de 

“Arcanjo Renegado”, série do 
Globoplay que estreia em 2022.
No “Programa de Todos os 
Programas”, do R7, Luciana 
Gimenez disse que fazer um 
programa aos domingos é 

o seu grande sonho.Neste 
domingo, 16h10, a TV Cultura 

transmite Corinthians e 
São Paulo, duelo dos mais 
interessantes do basquete 
paulista.Neste sábado, a 

Globo encerra a exibição do 
“Vai que Cola”.Depois de 

fazer o � lho de Débora Bloch 
em “Segunda Chamada”, Artur 

Volpi se prepara para viver o 
maior desa� o de sua carreira: 
uma releitura de um clássico 
de Shakespeare...... “Prazer, 

Hamlet” é o título do espetáculo, 
que terá a direção de Ciro 

Barcelos.

Não tem como
“Olho por Olho”, do João Ema-

nuel Carneiro, na � la das 21h da 
Globo, teve várias alterações em seu 
elenco de acordo com às suas esco-
lhas iniciais.

Impossível que assim não seja. 
Os imprevistos são sempre inevi-
táveis em novelas escaladas muito 
antes.

Nunca como antes
De qualquer forma, “Olho por 

Olho” chama atenção pela quanti-
dade de mudanças, em cerca de dez 
personagens.

Glória Perez deve passar com os 
mesmos problemas, com a sua pró-
xima novela, “Travessia”.

Colecionadora
Sophie Charlotte se destaca pe-

la regularidade em seus trabalhos. 
Tudo que faz, faz bem. Talento e 
dedicação. 

Mais uma vez está sendo assim 
na série “Passaporte para Liberda-
de”.

Canal adulto
No segundo sábado de janeiro, o 

“SexPrivé Club” exibe novo cenário, 
com gravações agora nos estúdios 
da Newco, em São Paulo.

Além disso, passa a contar com 
Joyce Gumiero, a terapeuta tântrica 
das celebridades nacionais e inter-
nacionais, youtuber com mais de 60 
milhões de visualizações, coach em 
relacionamento, autoestima e sexo.

Especial
Adriane Galisteu saiu da “Fazen-

da” na madrugada de ontem, mas 
na terça-feira, 22h45, estará de volta 
na Record com o “Power Couple 
Brasil Especial”.

Os cinco casais escolhidos irão 
se submeter aos desa� os mais es-
tranhos.

Remake latino
Exibida três vezes no SBT, a 

novela “Café com Aroma de Mu-
lher” ganhou um remake pela 
Telemundo este ano, e a Net� ix 
estreia na sua plataforma no pró-
ximo dia 29.

A trama conta a história de 
amor entre a trabalhadora rural 
Gaivota (Laura Londoño) e Sebasti-
án (William Levy), um herdeiro da 
aristocracia cafeeira. Tema, conve-
nhamos, dos mais originais.

Breve pausa
Todo pessoal da série “Cangaço 

Novo”, da Amazon Prime e O2 Fil-
mes, realizaram uma confraterniza-
ção em Cabaceiras, na Paraíba, para 
celebrar o � m das gravações deste 
ano.

Os trabalhos serão retomados 
em janeiro. No elenco, entre outros, 
Luiz Carlos Vasconcelos e Hermila 
Guedes.

Do rádio ao 
streaming é 
bem afi nada a 
convivência das 
diversas mídias

Primeiro, no Brasil, acharam 
que a televisão não ia dar certo 
porque o rádio era muito forte. 
Passado algum tempo, a televi-
são é quem ia acabar com o rádio. 
E os dois, tempos depois, deixa-
riam de existir com a chegada da 
internet.

Entre mortos e feridos, como 
se constata, salvaram-se todos, e 

mais: convivendo amistosamente, 
até juntando forças quando se faz 
necessário. Opções, na verdade, 

que vieram a se somar, trocando 
� gurinhas em muitas ocasiões.

Olha só, por exemplo, o placar 
do futebol. Antes eram só os canais 
abertos, depois vieram os da TV 
paga e até o Facebook cometeu o 
atrevimento de transmitir algumas 
competições. Agora é o streaming, 
com HBO Max e Star+, também 
destinando parte de seus catálogos 
para transmissões esportivas de to-
dos os tipos.

Todos numa boa. Território 
marcado.

Como se observa, a coexistên-
cia entre as mídias sempre existiu e 
foi pací� ca. Não há motivo para ser 
diferente agora e nem nunca. 

Fora disso, é só fantasma atrás 
da porta.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com
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Esportes

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN), 
por meio da 10ª Promoto-

ria de Justiça de Parnamirim, com 
atribuição em matéria de defesa do 
meio ambiente, expediu recomen-
dação a todos os proprietários de 
bares e estabelecimentos congêne-
res situados nas praias de Cotovelo 
e Pirangi que utilizem sistema de 
som de forma moderada, perceptí-
vel apenas em seu ambiente inter-
no, de maneira que não prejudique 
a tranquilidade alheia, bem como 
proibindo que os seus clientes uti-

lizem os instrumentos de som de 
seus veículos de maneira que possa 
perturbar a vizinhança e se recu-
sando a servi-los caso promovam a 
emissão sonora excessiva.

O ato foi publicado no Diário 
O� cial do Estado (DOE) da quinta-
-feira 16 numa atuação do Ministé-
rio Público para coibir a ocorrência 
de uso abusivo de equipamentos de 
som no Município de Parnamirim 
por bares, clubes, casas de show, 
restaurantes, veículos e similares, 
principalmente durante o período 
do veraneio nas praias de Cotovelo 
e Pirangi.

No documento, o MPRN adver-
te que a pessoa física ou jurídica 
que infringir qualquer dispositivo 
do Decreto n. 5.574/2010 (que dis-
põe sobre a preservação do sosse-
go, tranqüilidade e do bem-estar 
público, dentro dos limites do Mu-

nicípio de Parnamirim), e demais 
normas dele decorrentes, indepen-
dentemente da obrigação de cessar 
a transgressão e de outras sanções, 
cíveis ou penais, � cam sujeitas às 
seguintes penalidades: advertên-
cia por escrito; multa; embargo 
da obra ou atividade; interdição 
do estabelecimento ou atividades; 
cassação imediata do alvará de 
funcionamento; perda de incenti-
vos e benefícios � scais concedidos 
pela municipalidade; apreensão de 
material.

A recomendação ministerial 
também lista uma série de medi-
das que devem ser seguidas pelos 
órgãos � scalizadores do Município 
e do Estado como Polícias Militar e 
Rodoviária Estadual, e Secretarias 
de Trânsito e de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano de Par-
namirim.

O prefeito de Macaíba, Emí-
dio Júnior, recebeu em 
seu gabinete, na quinta-

-feira 16, a direção do Instituto 
Federal do Rio Grande do Norte 
(IFRN), Campus de São Gonçalo 
do Amarante, representada pela 
diretora-geral Marilac de Castro 
e pelo coordenador de extensão, 
Fernando Oliveira.

No encontro, o gestor muni-
cipal de Macaíba, acompanhado 
pela secretária municipal de Edu-
cação, Maria José Soares, tratou 
de assuntos relevantes para os es-
tudantes da instituição residen-
tes no município, como a oferta 
de transporte gratuito por parte 
da Prefeitura e a disponibilização 
de vagas para cursos de quali� ca-

ção.
A previsão inicial é que sejam 

ofertadas cerca de 40 vagas para 
que jovens macaibenses possam 
se quali� car na área de eletri-
cista de placas solares. Ainda foi 
tratada a possibilidade de acom-
panhamento psicológico para os 
alunos de Macaíba que integram 
o quadro estudantil desse IFRN.

Prefeito trata sobre transporte escolar 
e ofertas de cursos profissionalizantes

MACAÍBA

Recomendação do MP visa  
combate à poluição sonora em 
Pirangi e Cotovelo no veraneio
ALERTA | Documento lista 
uma série de medidas que 
devem ser seguidas pelos 
órgãos fiscalizadores do 
Município e do Estado

RPRODUÇÃO

Equipamentos com alta potência de som estão “na mira” das autoridades, para evitar poluição sonora 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
ABBCL EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA, (CNPJ 43.960.451/0001-83) torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LS 
(Licença Simplificada) para a construção de Condomínio, localizado na rua do Cordeiro, S/N, Praia da Pipa - Tibau 
do sul-RN, cep 59178-000. 

Jose Braz Do Rego Neto 
Requerente 

 
 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

JUÍZO DE DIREITO DA 19ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL 
  Rua Doutor Lauro Pinto 315, 7º ANDAR, Lagoa Nova, CEP 59064-972, NATAL/RN,  

telefone (84) 3673-8500, e-mail: nova19varacivel@tjrn.jus.br 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 
Processo nº: 0827348-04.2016.8.20.5001 
Ação:            EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 
Exequente:   Tan Lian Hua (Christina) 
Executados: ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME, ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY e 
GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 20(VINTE) dias  
 

 A Dra. ELANE PALMEIRA DE SOUZA, Juíza de Direito da 19ª Vara Cível, na forma da lei, etc. 
 FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo nº 0827556-85.2016.8.20.5001, proposta por Tan Lian Hua (Christina) 
contra ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME, ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY e GABRIELA 
MEDEIROS DE OLIVEIRA, sendo determinada a CITAÇÃO de ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 14.049.723/0001-90, ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY, 
cidadão britânico, divorciado, empresário, portador do CPF nº. 017.454.496-04 e GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA, 
brasileira, solteira, advogada, OAB/ RN 8308, portadora do CPF nº 051.386.034-77, atualmente em lugar incerto ou não 
sabido, para cumprirem a obrigação para a entrega de coisa certa, no prazo de 15(quinze) dias, ou seja, para satisfazer 
a obrigação consistente na entrega da unidade habitacional BRC104, BRC105, lote(s) LBR104, LBRC105, no 
empreendimento Bosque Residencial Fase 3, situado na Rua Projetada, s/n, Lote II, no lugar Guajiru, São Gonçalo do 
Amarante/RN, ou para, querendo, opôr embargos à execução no prazo legal de 15 (quinze) dias, em conformidade com o 
art. 915 do CPC. 
ADVERTÊNCIAS: O descumprimento da ordem judicial ensejará multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com 
incidência a partir da citação do executada, conforme disciplina do art. 806, §1º do CPC. Desde já, fixo os honorários do 
advogado, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, podendo ser reduzido pela metade para o 
cumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido (art. 827do CPC). Eu, Luzenhhyr Souza da Silva, Auxiliar Técnica, 
digitei e conferi  
                                                                            Natal/RN, 19 de julho de 2021 
  

ELANE PALMEIRA DE SOUZA 
Juíza de Direito     

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)   
Num. 71064712 
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
Casa Grande Mineração EIRELI, CNPJ: 04.473.008/0001-26, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de 
Operação (RLO) para a extração da substância mineral Granito, em uma área de 1,06 hectares, com volume de 
extração mensal de 600m³, localizado no Sítio Careira, Zona Rural do Município de Parelhas – RN. Processo 
ANM: 848.056/2004. 

Kaio Cezzar Camêlo Leal Eulálio 
Diretor  

 CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (RLO): 
 
SERTAO GAS LTDA, CNPJ: 13.839.092/0001-40, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de Operação – RLO, com 
prazo de validade até 22/11/2027 para a revenda de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP, localizada na Rua Anfrizio 
Belo, 193 – Bela Vista, CEP: 59.760-000 – Almino Afonso-RN. 
 

Francisco Messias Dias 
– Diretor  

 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 
IDEAL CONFECCOES LTDA, CNPJ 18.759.259/0001-86, torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa 
do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação – LRO para uma 
Facção de peças do vestuário, localizada na Rua Cicero Tomaz de Azevedo, N° 366, Centro, Parelhas/RN - CEP: 
59.360-000. 

Sebastiana Rosineide de Araujo Oliveira 
Proprietária 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
POSTO CAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI, CNPJ: 05.452.665/0001-50 torna público que está 
requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SEMUR a Licença de 
Operação (LO) para a atividade de Posto Revendedor de Combustíveis líquidos, localizado na AVENIDA 
AYRTON SENNA, 2409 PARQUE DOS EUCALIPTOS CEP:59.150-000 PARNAMIRIM/RN. 
 

CARLA CAROLINE RODRIGUES DE SOUZA 
Titular   

 
 



EsportesNatal, sábado e domingo, 18 e 19 de dezembro de 202116

RODRIGO FERREIRA @rodrigoferreirarn
@rodrigoferrelra

rodrigoedu18@gmail.com

O América já tem o seu pri-
meiro desa� o na prepara-
ção para a temporada 2022. 

No dia 23 de dezembro, às 15h30, 
o Alvirrubro disputará um amis-
toso contra o Retrô-PE, na cidade 
pernambucana de Sairé. O jogo irá 
marcar a reinauguração do Está-
dio Municipal Amaro Henrique de 
Freitas e valerá a Taça Deputado 
Dr. Adauto José de Melo.

A equipe potiguar trabalha 
com bola desde o primeiro dia da 
pré-temporada, iniciada no dia 29 
de novembro, e após três semanas 
de trabalho, o técnico Renatinho 
Potiguar começou a esboçar o que 
pode ser o Mecão para o início das 
competições em 2022. No dia 09 de 
janeiro, às 16h, no estádio Bezer-
rão, em Currais Novos/RN, o Amé-
rica irá estrear contra o Potyguar 
pelo Campeonato Estadual.

“O elenco vem dando boas 
respostas nos treinamentos, tanto 
físicas quanto técnicas, muito pela 
forma que se apresentaram, bem 
condicionados, sem muita perda. É 
claro que não chegaremos voando, 

mas acredito que não vai demorar 
muito para que a equipe consiga o 
entrosamento necessário. Estamos 
com um elenco bem balanceado 
entre atletas jovens e experientes 
e isso ajuda bastante, já que cada 
jogo é uma história. Em alguns 
precisaremos de velocidade e alta 
intensidade, em outros um pouco 
mais de cadência. Já tenho uma 
equipe base na cabeça e vamos tra-
balhar para chegarmos a� ados na 
estreia do Estadual”, disse o treina-
dor americano.

Dos jogadores já anunciados, 
ainda faltam se apresentar ao co-
mandante rubro o meia Márcio 
Mossoró e o atacante Zé Eduardo.

A Confederação Brasileira de Fu-
tebol divulgou, na quinta-feira 
16, o Ranking Nacional de Clu-

bes 2022. O ABC subiu cinco posições 
em relação ano anterior e se mantém 
como melhor representante do Rio 
Grande do Norte. O América-RN apa-
rece como segundo melhor do estado, 
mas perdeu dois postos. O Globo FC, 
terceiro potiguar mais bem colocado, 
caiu para a 82ª colocação. Potiguar de 
Mossoró (157º), Santa Cruz de Natal 
(163º) e Assu (205º) são os outros clu-
bes do RN no ranking.

O Rio Grande do Norte continua 
na 15ª posição no Ranking Nacional 
de Federações. Na região Nordeste, 
a Federação Norte-rio-grandense de 
Futebol ainda está à frente de Paraíba 
(16º), Sergipe (17º) e Piauí (19º). Cea-
rá (7º), Bahia (9º), Pernambuco (10º) 
e Alagoas (11º) são os melhores entre 

os representantes nordestinos.
O Ranking de Clubes da CBF 

traz um novo sistema de pontuação. 
Segundo informações do ge, os re-
sultados em competições nacionais 
desde 1959, ano em que o primeiro 
campeonato abrangendo todo o 
país foi disputado, eram levados em 
conta até o ano de 2012. De 2013 em 
diante, apenas os últimos cinco anos 
são levados em conta. Eles, por sinal, 
possuem pesos diferentes (o mais 
novo multiplica a pontuação por cin-
co, o seguinte, por quatro, até o mais 
antigo, que tem peso um).

A mudança na elaboração do 
ranking teve como objetivo privi-
legiar os resultados mais recentes 
obtidos pelos clubes. Outra mudan-
ça ocorreu na diferença de pontos 
atribuídos ao campeão, vice, e assim 
sucessivamente. 

Treinador Renatinho Potiguar 
“ensaia” equipe que iniciará  
temporada 2022 pelo América
AMISTOSO | Alvirrubro jogará 
contra o Retrô-PE, na cidade 
pernambucana de Sairé

CANINDÉ PEREIRA/AMÉRICA FC

DIVULGAÇÃO
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MAIS QUERIDO

ABC continua como 
melhor clube do estado 
em ranking da CBF

 “Já tenho uma equipe base na cabeça e vamos trabalhar para chegarmos afi ados na estreia do Estadual”, disse o técnico

Após semanas de muito suspense, a di-
retoria do ABC en� m anunciou o� cialmente 
a renovação do contrato do atacante Wally-
son para a temporada 2022. Em coletiva de 
imprensa, o vice-presidente Fred Menezes 
comunicou que o camisa 11 renovou o vín-
culo até o � nal da temporada de 2022 e estará 
no elenco abecedista que disputará Estadual, 
Copa do Brasil e Série C. Em 2021, Wallyson 

foi o grande nome do acesso para a terceira 
divisão, fazendo jogos memoráveis na fase 
mata-mata da Série D e dando mostras de 
que ainda tem muito a contribuir para o 
crescimento do clube. Foram 24 jogos em 44 
jogos no último ano, condição que lhe deixou 
na 5ª colocação geral entre os artilheiros do 
Brasil. Acerta em cheio o ABC ao manter seu 
ídolo no plantel.

Arrecadação 
Para ajudar no custeio da renovação do 

camisa 11, o marketing do ABC está venden-
do camisas comemorativas com a imagem de 
Wallyson ao preço de R$ 75,00, que serão entre-
gues na próxima quarta-feira (22). O torcedor 
também pode contribuir com qualquer valor 
abaixo de R$ 75, � cando assim habilitado para 
o sorteio de algumas destas peças. As informa-
ções estão nas páginas do clube.

Evento
Também no próximo dia 22, o ABC pre-

para um grande evento para apresentar seu 
elenco para a nova temporada. No Módulo I do 
Frasqueirão, o clube promoverá momento de 
integração com sua torcida para que os novos 
atletas sejam conhecidos. Haverá, inclusive, 
show do Pagode do Coxa. Sócio não paga, e 
não-sócio tem que comprar 1 Timemania para 
garantir sua entrada. 

Tudo certo
Depois de quase duas semanas aguardan-

do a documentação do Cruzeiro, o América 
� nalmente recebeu tudo que precisava para 
ter Zé Eduardo em seu elenco no ano que 

vem. O time mineiro enviou os documentos 
necessários, segundo o sta�  do próprio atle-
ta. Agora, sim, o torcedor pode comemorar a 
contratação de “Zé do Gol” para sua 2ª passa-
gem no Alvirrubro. 

Tabela
A FNF divulgou ao longo desta semana 

a tabela detalhada do 1º turno do Estadual. 
Os confrontos são: ABC x Globo, Potyguar-
-CN x América, Potiguar de Mossoró x Santa 
Cruz de Natal e Força e Luz x ASSU, todos no 
dia 9 de janeiro como estava previsto desde 
novembro. O clássico ABC x América � cou 
aprazado para a quinta rodada da competi-
ção, no Frasqueirão. 

Complicou
Por falar em tabela, o Globo se compli-

cou com a divulgação dos jogos da Copa do 
Nordeste. Logo na estreia, a Águia, única re-
presentante do RN no torneio, enfrentará o 
Ceará fora de casa. Além disso, também joga-
rá longe de Ceará-Mirim contra Bahia e CRB, 
dois grandes adversários. O sorteio poderia 
ter sido mais bondoso com nosso Globo. Boa 
sorte na competição. 

JOCAFF SOUZA

ABC renova com Wallyson até o final da temporada 2022


